Pressmeddelande
Kommunalråden sa nej till att sätta upp Årets rullgardin i kulturhuset
Hässleholms kommun har tackat nej till att ta emot Föreningen grävande journalisters pris
Årets Rullgardin i form av ett inramat diplom. Berit Önell, tidigare grävande journalist på
Norra Skåne i Hässleholm, hade av föreningen fått uppdraget att överlämna tavlan och föreslå
att den skulle placeras på Hässleholm kulturhus.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim(S) tillfrågades om en tid för överlämnande
med förslag att det skulle ske under torsdagen. Som svar skickade hon tillsammans med de
andra kommunalråden ett mejl med ett nej tack till att ta emot ”den så kallade utmärkelsen”.
Kommunalråden säger sig vara positiva till öppenhet och transparens, men vill inte diskutera
skandalerna mer.
-Vid det här laget har vi kommenterat och förklarat tillräckligt vad gäller den politiska
ledningens påstådda brister under förra mandatperioden – vi vill istället lägga vår tid och kraft
på framtiden, skriver Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson(C) och Pär Palmgren (M) i ett
mejl.
Inte heller tidningsledningen på Norra Skåne vill påminnas om händelserna under 2014 då
både Berit Önell och tidigare nyhetschefen Anders Kauranen fick lämna tidningen sedan
kommunpolitikerna fått nog av granskningar av kommunala skandaler. I sin beskrivning av
varför Hässleholm fått utmärkelsen årets rullgardin utelämnar Norra Skåne den del av
Föreningen grävande journalisters motivering som säger att kommunpolitiker tillsammans
med ledande företrädare för den lokala pressen har försökt minska allmänhetens insyn och
försvåra kritiska granskningar.
-Det handlar om det som skedde i Hässleholm, med för nära band mellan politiker och
medier, konstaterade Terje Carlson, ordförande i Föreningen grävande journalister, i en
intervju i Radio P4 Kristianstad den 19 mars.
Försöken att mörklägga Årets rullgardin bevisar enligt Gruppen för oberoende press att
makthavarna gör sig fortsatt förtjänta av utmärkelsen. Engagerade invånare har dock
redan agerat för att informera allmänheten. Otaliga kopior av det diplom som
kommunalråden inte ville se på allmän plats har klistrats upp i centrala Hässleholm.
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