Motion
Malmö Kommunfullmäktige

Motion om att lägga ner tidningen Vårt Malmö
I augusti 2020 publicerade Timbro ett reportage1 där den kommunala tidningen Vårt Malmö
uppmärksammas. Enligt reportaget skickas Vårt Malmö till samtliga hushåll i staden, oavsett om
hushållet vill ha tidningen eller inte. Upplagan på 160 000 gör den till en av Sveriges största tidningar.
Tidningen saknar granskade element, utan innehåller information om kommunens projekt samt
krönikor, korsord och nöjesinformation. Kritiska artiklar om kommunens arbete saknas helt och
hållet.
Malmö stad har upphandlat en extern redaktion som producerar tidningen, PR-byrån GivAkt AB. I
avtalet mellan GivAkt och Malmö stad står det att PR-byrån ska se till att ”Vårt Malmö motsvarar
kommunikationsavdelningens vision”. Tidningen förmedlar kommunens bild av hur saker och ting är.
Malmö stad förmedlar redan sin egen bild av hur tillvaron i Malmö är genom 170
kommunikationstjänster samt ett flertal poddar, Malmö stads hemsida samt andra kommunikativa
projekt. Dessutom har de två styrande partierna, Socialdemokraterna och Liberalerna, sina egna
kanaler för att förmedla en positiv bild av Malmö och sitt styre.
Vårt Malmö är helt enkelt positiva nyheter och information om Malmö, det som ibland kallas
propaganda. Frågan är om det är Malmös skattebetalare som ska finansiera kommunal propaganda,
där syftet är att skönmåla situationen i Malmö. Frågan är även om det är kommunens uppgift att ge
ut en gratistidning som går till alla hushåll i Malmö.
En tidning vars syfte är att endast ge ut en positiv bild av Malmö och helt och hållet avstå från kritik
mot missförhållanden i Malmö, försvårar både mediernas och den politiska oppositionen arbete.
Dessutom ger den en förvrängd bild av Malmö till Malmöborna. Det går att jämföra med hur det
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skulle se om att staten skickade ut en tidning till alla hushåll i Sverige med bara positiva nyheter,
finansierad av skattebetalarna.
Sverigedemokraterna anser att utgivningen av tidningen Vårt Malmö till alla hushåll i Malmö ligger
långt utanför kommunens kompetens, är slöseri med skattemedel och underminerar den kommunala
demokratin då den skapar en obalans mellan de styrande partierna och oppositionen.
Med anledning av det som är nämnt ovan yrkar Sverigedemokraterna kommunfullmäktige:

-

Att ge kommunstyrelsen eller annan berörd nämnd i uppdrag att lägga ner tidningen Vårt
Malmö

______________________
Magnus Olsson (SD)
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