
Återupprätta Hässleholms anseende! 

Det är dags att återupprätta anseendet för Hässleholms kommun! Vi har inte råd med 

fler kostsamma och kontroversiella affärer som belastar skattebetalarna. Det är dags 

för en tydlig kursändring. 

Vi tror att det ligger i alla hässleholmares intresse att se till att vi med alla krafter 

samverkar för att rätta till det som blivit fel. Vår kommun har många goda sidor och 

kvalitéer som behöver lyftas fram.  

Vi understryker att vårt inlägg inte har till syfte till att utse någon syndabock. Det är 

inte vår uppgift att agera domare. Men vad är det för bild av Hässleholm som fastnat 

på näthinnan? Norra Skåne-affären har lett till en omfattande publicitet i hela landet.  

Massmediabevakningen har varit allt annat än smickrande. Vad är det för budskap 

som förmedlats? Jo, Hässleholm är kommunen där tidningsledningen på 

lokaltidningen och politikerna lär ha samarbetat för att göra sig av med en 

undersökande journalist, som avslöjat kommunens kontroversiella affärer.  

Att berättelsen fortfarande lever är ingen god reklam, ingen lyckad marknadsföring 

av kommunen. Bilden är förödande, den skadar våra gemensamma intressen, vare sig 

vi är verksamma inom kommunen, på Norra Skåne, inom näringslivet, kyrkorna eller 

idrotten. Förtroendet måste återupprättas.  

Hur detta ska ske har vi inget fullständigt svar på. Här är ändå några handfasta råd till 

tidningsledning och politiker:  

1. Förnya demokratin. Det får vara slut på allt hemlighetsmakeri i kommunen. Låt 

öppenhet råda i kontakterna med massmedia, så att allmänheten får den insyn som 

den har rätt till.  Öppenhet måste också råda mellan de folkvalda politikerna. Då 

blir det också lättare att få fler som vill vara med och bära ansvaret för kommunala 

beslut. 

2. Ta Norra Skåne ut ur återvändsgränden. Om syftet med omplaceringen och 

uppsägningen av den granskande journalisten var att ”förmedla en mer positiv bild  



av Hässleholm”, så har det inte lyckats, utan istället har kommunen fått mer 

negativ publicitet än någonsin. Att hålla fast vid att det var rätt skadar bara 

tidningens och kommunens anseende ännu mer. Hitta en fungerande lösning på 

trovärdighetsproblemet.  

Det är dags att släppa personlig prestige åt sidan, lägga korten på bordet och lösa 

problemen konstruktivt. Bara så kan kommunen komma ur den förlamning som gör 

det nästan omöjligt att förmedla en positiv bild av Hässleholm. 
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