Interpellationssvar
Göteborgs kommunfullmäktige
torsdagen den 19 oktober 2017

Svar angående Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande
om tidningen Vårt Göteborg fyller sin funktion som informationskanal
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) har överlämnat interpellationen för
besvarande till undertecknad. Jag vill tacka Martin Forsell (VägV) för interpellationen och ge
följande svar:

1. Anser du att Vårt Göteborg fyller sin funktion som informationskanal till Göteborgs
stads medborgare?
Vårt Göteborg skapar förutsättningar för boende, besökare och näringsliv att få
samhällsinformation. En ökad tillgänglighet till information ger ökade förutsättningar för
delaktighet och påverkan, vilket också bidrar till vårt politiskt prioriterade mål att göteborgarnas
möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Den senast genomförda attitydmätningen
(december 2015) visade att 37 procent använder papperstidningen Vårt Göteborg för att hålla sig
informerade i ganska eller mycket hög grad. Det är den äldre befolkningen som använder
papperstidningen mest. Hela 66 procent i åldrarna 70 år och äldre uppger att tidningen hjälper dem
att hålla sig uppdaterade. Den senast gjorda läsvärdesundersökningen (september 2017) visade att
72 procent tycker att det är mycket bra eller bra att Göteborgs stad ger ut samhällsinformation via
en tryckt papperstidning till alla hushåll. Dessa mätningar ger stöd för att Vårt Göteborg fyller en
viktig funktion i informationsförmedling till göteborgarna.

2. Anser du att detta sätt att styra intervjuer är förenligt med hur du vill att Göteborgs
stad hanterar sin informationsspridning?
Vårt Göteborg är en informationstidning som ska informera om vad som sker i Göteborgs Stad.
Den information som kommer från Göteborgs Stad ska vara saklig och korrekt. I de fall
informationen kommer från en intervju ska redaktionen inte värdera eller styra den intervjuades
svar. Tidningen informerar utifrån stadens kommunikationsstrategi och samordnade
kommunikationsplattformar inom leva & bo, miljö, stadsutveckling, näringsliv, kultur,
kunskapsstaden, destination och internationellt samarbete. Språket i tidningen ska vara enkelt och
lättbegripligt – klarspråk.
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3. Enligt pressens publicitetsregler ska den vara objektiv och lyfta fram flera åsikter.
Anser du att Vårt Göteborg har levt upp till detta genom att använda åsiktsmallar?
Vårt Göteborg är en informationstidning, inte en journalistisk produkt, och utgår från Göteborgs
Stads informationspolicy och övriga styrande dokument inom kommunikationsprogrammet. Det
innebär att texterna i tidningen ska vara sakliga och opartiska utan värderande omdömen och att
det inte får förekomma metoder som kan innebära att trovärdigheten för tidningen eller staden på
något sätt minskas.
Eftersom det på senare tid har getts uttryck för att det finns ett behov att tydliggöra tidningens
syfte så nu ser stadsledningskontoret över styrdokumenten för Vårt Göteborg. Ett motsvarande
styrande dokument tas också fram för alla periodiska tidningar som ges ut av verksamheter inom
Göteborgs Stad. Jag välkomnar denna översyn så att det inte råder några oklarheter. Vårt Göteborg
är fortsatt en viktig informationskanal som förmedlar saklig information kring vad som händer i
staden.

Göteborg, den 12 oktober 2017

Mariya Voyvodova (S), kommunalråd
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Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om
tidningen Vårt Göteborg fyller sin funktion som informationskanal
Göteborg den 14 september 2017
I Vårt Göteborg nr 3 2017 så intervjuades 2 personer ur medborgarnätverken Yimby
respektive Trädplan Göteborg angående Västlänkens påverkan på grönområden i
centrala staden i synnerhet vid den tilltänkta station Haga.
I efterhand när resultatet av artikeln publicerades upplevde båda representanterna att de
blivit väldigt styrda i sina uttalanden och att det fanns en agenda om hur artikeln skulle
se ut vilket publicerades på Yimbys hemsida.
De upplevde att när de i efterhand läste artikeln att mycket material fallit bort som de
själva önskat ha med för att visa en nyanserad bild av sina och nätverks åsikter.
Vårt Göteborg har själva erkänt att det fanns en förutbestämd mall hur artikeln skulle se
ut där det fanns en tanke med en positiv respektive en negativ röst avseende Västlänken.
När detta inte uppnåddes valde man på redaktionell nivå att redigera artikeln och lägga
förslag på åsikter i munnen på intervjuobjekten efter intervjun.
Detta får oss att ifrågasätta vad agendan är för Vårt Göteborg. Är Vårt Göteborg en
informativ tidning för att öka förståelse för vad som händer i Göteborgs Stad eller för
tidningen ut en åsikt om vad man vill att medborgarna ska tycka.
Med ovan resonemang vill få fråga kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie
Hermansson (S) följande:
Anser du att Vårt Göteborg fyller sin funktion som informationskanal till Göteborgs
stads medborgare?
Anser du att detta sätt att styra intervjuer är förenligt med hur du vill att Göteborgs stad
hanterar sin informationsspridning?
Enligt pressens publicitetsregler ska den vara objektiv och lyfta fram flera åsikter. Anser
du att Vårt Göteborg har levt upp till detta genom att använda åsiktsmallar?

Martin Forsell (VägV)
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