
Återupprätta Norra Skånes trovärdighet! 

Vi skriver detta för att vi bryr oss om vår lokaltidning i Hässleholm, som vi menar har en viktig uppgift 

när det gäller att hålla demokratin levande i tidningens spridningsområde. Tyvärr har Norra Skåne 

tappat mycket av sitt förtroende hos läsarna de senaste månaderna. Därför vänder vi oss till dig, som 

är andelsägare i Skånska tidningsföreningen. Det är dags för ägarna att ta sitt ansvar och 

återupprätta trovärdigheten!  

Orsaken till trovärdighetskrisen kan knappast ha undgått någon: Den politiska ledningen i 

Hässleholm, med de moderata och det centerpartistiska kommunalråden i spetsen, har överträtt sina 

befogenheter när de försökt påverka Norra Skånes granskningar av den kommunala verksamheten. 

Det är inte smickrande. Men vad värre är: Tidningsledningen; styrelseordföranden Håkan Mattsson, 

vd:n Lars J Eriksson och chefredaktören Mimmi Karlsson-Bernfalk har vikit sig för politikernas krav. 

Denna bild av händelseförloppet går inte att förneka. Den har nu etsat sig fast på näthinnan hos 

allmänheten. Politikernas och tidningsledningens desperata försök att med alla medel förtiga eller 

förneka detta faktum har snarare förvärrat problemet.  

Omplaceringarna av de bägge journalister som slog larm om de politiska påtryckningarna, Anders 

Kauranen och Berit Önell, har bara ökat trovärdigheten i deras berättelse. Arbetsgivarens bristande 

omdöme blev ännu tydligare när den gick vidare och sade upp Berit Önell från hennes tjänst, samt 

stängde av henne från arbetsplatsen i strid med gällande lag. Efter sina fadäser har tidningsledningen 

varit tvungen att gå med på en kostsam förlikning med Önell för att undvika en rättslig process i 

Arbetsdomstolen.  

Denna skandal har varit sämsta tänkbara marknadsföring av tidningen, och riskerar att allvarligt 

skada företagets ekonomi för lång tid framöver, eftersom många läsare avslutat sina 

prenumerationer eller har för avsikt att inte förnya dem. Trots all uppmärksamhet i media, både på 

nyhetsplats, på ledarsidor och i upprörda insändare, har tidningsledningen slagit dövörat till. De har 

inte ens brytt sig om att lyssna till Norra Skånes egna läsare.  

Det står på Norra Skånes hemsida att tidningen ”står på den lilla människans sida gentemot överhet 

och maktelit”. Ord som är förpliktigande för andelsägarna, som nu måste agera med kraft för att 

rädda tidningen. Nuvarande styrelseordförande, vd och chefredaktör för Norra Skåne, kan inte 

tillåtas att fortsätta driva tidningen mot avgrundens brant. Om trovärdigheten ska kunna 

återupprättas måste Mattsson, Eriksson och Karlsson-Bernfalk skyndsamt befrias från sina uppdrag. 
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