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Umeå den 29 mars 2011

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 163 27
103 26 STOCKHOLM

Ifrågasatt överträdelse av repressalieförbudet i Tryckfrihetsförordningen
Härmed anhåller jag om JO:s vägledning i tolkningen av repressalieförbudet i
Tryckfrihetsförordningen. Med hänvisning till hur en kommunstyrelses
ordförande har uttryckt sig i ett sms undras dels om detta sms täcks av
Tryckfrihetsförordningens förbudsformulering ”ingripa mot någon”, dels i så
fall om meddelandet skulle ha varit tillåtet om det i stället framförts per
telefon.
Frågans bakgrund
Någon av de första dagarna i februari 2011 skickade kommunalrådet Lennart
Holmlund, ordförande för kommunstyrelsen i Umeå, ett sms-meddelande till
chefen för Västerbottens museum. I flera nyhets- eller debattinslag i tidningar
och etermedier (t.ex. bil. 1-6) har detta sms uppmärksammats och ifrågasatts.
Kanske var det rent av olagligt genom att strida mot Regeringsformen 2 kap 1
§ och repressalieförbudet i Tryckfrihetsförordningen 3 kap 4 §.
Den 28 mars var sms-meddelandet föremål för interpellation och debatt i Umeå
kommunfullmäktige. En videoupptagning av debatten finns tillgänglig på
följande nätadress: http://bambuser.com/channel/UmeaKommun/broadcast/
1535837
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Av fullmäktiges handlingar – liksom tidigare av en artikel i VästerbottensKuriren – framgår att meddelandet har följande lydelse:
Hej Ulrica. Jag läste den debattartikel som din webbredaktör skrev mot Baltic.
Det är ju en person som haft flera sådana artiklar förut men nog är jag helt säker
på att du och museet för all framtid inte bör kontakta Baltic för att de ska
sponsra någon verksamhet. Jag vet ju att han skriver vad han vill som
privatperson men han kan långt ifrån må bra med alla de insinuationer som
fanns. Dessutom en massa fel, men det ansvaret ligger ju på VK som publicerar.

Med ”Baltic” avses Balticgruppen AB, ett av de större privata
fastighetsföretagen i Umeå. Kommunen och företaget håller på att bilda ett
gemensamägt bolag i syfte att uppföra och driva ett ”Kulturens Hus” till en
byggkostnad av cirka 700 miljoner kronor. Samarbetet mellan kommunen och
Balticgruppen hade kritiserats i den debattartikel (bil. 2) som åsyftas i sms:et.
Med uttrycket ”din webbredaktör” avses en anställd vid det av kommunen
majoritetsägda Västerbottens museum AB, ett sådant bolag som enligt
Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap 3 § jämte 13 kap 2 § ska jämställas
med myndighet vad gäller tillämpningen av repressalieförbudet i
Tryckfrihetsförordningen. Adressaten ”Ulrica” är museets verkställande
direktör.
Under fullmäktigedebatten 28 mars 2011 vitsordade kommunstyrelsens
ordförande att han hade skickat sms:et. Han fick stark kritik för sitt agerande
från företrädare för alla partier utom sitt eget. Kritikerna tyckte genomgående
att sms:et måste uppfattas som en i någon mening hotfull, och således
klandervärd, reaktion på den museianställdes kritiska debattartikel. Holmlund
ansåg för sin del inte att hans sms utgjorde något egentligt fel. Han tillstod att
det tillkommit därför att han känt sig orättvist angripen i den aktuella
debattartikeln. Han menade också att han bort framföra sitt budskap till
museichefen genom ett telefonsamtal hellre än genom det aktuella sms:et. Det
senare betraktade han som ”klumpigt” i den meningen att ett telefonsamtal med
samma innehåll inte skulle ha haft samma ”dignitet”.
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Trots kritiken förmedlade inte den livliga fullmäktigedebatten någon helt
igenom klar och tydlig uppfattning av de rent legala aspekterna av det
grundlagsfästa skyddet för yttrandefriheten, särskilt inte av
repressalieförbudets innebörd. Det synes inte enkelt att avgöra var gränsen går
mellan det tillåtna och det otillåtna, när det i den nyligen reviderade
Tryckfrihetsförordningen (3 kap 4 §) sägs: ”Inte heller får en myndighet eller
ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt
skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk.” Att lagen
med ”ingripa” avser ett mycket brett spektrum av åtgärder – från mer banala
sådana som utskällning till mer kännbara som avskedande – framgår dock av
propositionen (2009/10:81; s. 40-41):
För att förbudet ska få en utformning som nära knyter an till gällande ordning
bör förbudet omfatta alla de situationer som i JO:s och JK:s praxis har ansetts
utgöra överträdelser av repressalieförbudet. Det förtjänar drävid att framhällas,
som JO har gjort i sitt remissvar, att utvecklingen av ett repressalieförbud i hög
grad har grundats på insikten om att ”sociala” sanktioner kan vara väl så
kraftfulla i en myndighetskultur och negativt påverka medarbetarnas känsla av
frihet att uttala sin mening. I JO:s ämbetsberättelse från 1975/76 s. 314 f. ansågs
redan en kommunal nämndordförandes uttalande av tillrättavisande innebörd
vara otillbörligt.
Som Yttrandefrihetskommittén har framhållit måste de minst ingripande
åtgärderna, t.ex. missnöjesyttringar och tillrättavisanden, bedömas mot
bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. De närmare gränserna för
när ett ingripande mot någon utgör en otillåten kränkning av dennes tryck- och
yttrandefrihet måste alltjämt dras upp i praxis.

Faktorer som i juridiskt oskolade medborgares ögon kan tyckas tala mot
respektive för att det aktuella sms:et utgjorde ett förbjudet ingripande
Sms:et kunde i sig inte på något omedelbart sätt förändra den anställdes
arbetsförhållanden. Det innehöll inte någon konkret uppmaning till
museichefen att vidta åtgärder mot sin underställde medarbetare. Dessa
omständigheter talar kanske emot att sms:et utgjorde ett ingripande i
grundlagens mening.
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Å andra sidan var sms:et en aktiv åtgärd som kommunstyrelsens ordförande
vidtog enbart av den anledningen att den anställde hade uttryckt sig kritiskt i
tidningen. Den anställde, liksom andra iakttagare, måste rimligen uppfatta
sms:et som en stark missnöjesyttring från kommunalrådet mot den anställde
och inte bara som en teknisk upplysning om museets framtida
sponsringsmöjligheter. Det är ingen självklar arbetsuppgift för
kommunstyrelsens ordförande att upplysa museets VD om möjligheterna att
erhålla sponsring från företag. Som aktiebolag har museet en egen styrelse som
ansvarar för dess ledning. Att kommunalrådets missnöjesyttring tenderar att
hämma den närmast berördes, ävensom andra kommunanställdas, lust att
använda sin yttrandefrihet torde vara givet. De flesta kommunanställda skulle
säkert känna sig besvärade av att bli kritiserade inför sin närmaste chef av
kommunstyrelsens företrädare på liknande sätt. Detta desto mer som sms:et
inte bara innehöll kritik av sakinnehållet i den misshagliga debattartikeln utan
också en nedlåtande och ogrundad beskrivning av den anställdes förmodade
hälso- eller sinnestillstånd.
Att kommunalrådet har velat ge museichefen en upplysning om Balticgruppens
ovilja att sponsra museet talar således inte emot att sms:et i realiteten var ett
ingripande mot den anställde, snarare tvärt om. Skälet till Balticgruppens,
enligt kommunalrådets uppfattning, negativa inställning skulle ju vara just den
anställdes artikel. Kommunalrådets besked till museichefen är med andra ord
att hennes underställde genom artikeln har försatt museet, och därmed indirekt
kommunen, i en ekonomiskt onödigt ofördelaktig situation. Den tanken ska ses
mot bakgrund av att Umeå kommun har utsetts att vara s.k. europeisk
kulturhuvudstad 2014, något som ställer krav på extraordinära lokala
ekonomiska insatser.
Det är oklart och irrelevant i vad mån kommunalrådet faktiskt hade fog för sin
bedömning av Balticgruppens ovilja att sponsra museet. Oavsett hur det
förhåller sig med den saken kan budskapet till museichefen inte tolkas som
annat än ett klander av den anställde för att han utnyttjat sin yttrandefrihet och
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därmed försämrat museets ställning i Balticgruppens ögon. Det vore högst
naturligt om den anställde uppfattade detta klander – särskilt i kombination
med påståendet om hans hälso- eller sinnestillstånd – som ett försök att
påverka VD att dämpa hans vilja att fortsätta kritisera kommunens och
Balticgruppens planer. Det intrycket förtas inte av att kommunalrådet i sms:et
medger att den anställde har rätt att skriva vad han vill ”som privatperson”.
Snarare är betoningen av att yttrandefriheten tillkommer den anställde som
privatperson, samtidigt som han i sms:et betecknas som museets
”webbredaktör”, ägnad att understryka sms:ets karaktär av klander och diffust
uttalat hot.
Ingenting tyder på att museets chef har tagit intryck av kommunalrådets sms
och därav inspirerats att vidta någon åtgärd mot den anställde. Det år oklart om
detta faktum är tillräckligt för att sms:et inte ska anses vara ett otillbörligt
ingripande. Av den ovan citerade propositionstexten framgår att JO i förarbetet
till lagändringen har framhållit den negativa effekt som ”sociala” sanktioner
kan ha på anställdas känsla av frihet att uttala sin mening. Kanske kan
kommunalrådets kritik och uttryckta ringaktning mot den anställde inför hans
chef uppfattas som åtminstone en typ av social sanktion mot den anställde på
hans arbetsplats.
Kommunalrådet anförde under fullmäktigedebatten att ett telefonsamtal hade
varit en lämpligare åtgärd än sms:et. Gentemot den uppfattningen kan man
tycka att det relevanta borde vara meddelandets innehåll och dess eventuellt
återhållande effekt på den anställdes vilja att yttra sig. Det är en olustig tanke
att kommunens ledande politiker och chefer nu kan komma att anse sig
berättigade att begränsa de anställdas vilja till offentliga yttranden så länge
ingripandena har formen av muntliga samtal i stället för skrivna meddelanden.
De flesta i kommunens tjänst är juridiskt oskolade och har säkert i likhet med
mig svårt att veta hur repressalieförbudet precis ska tolkas. Kanske hade
kommunalrådet rätt att skriva som han gjorde, kanske var det olagligt. Hans

6

ställning som kommunens ledande företrädare gör att hans egen uppfattning i
yttrandefrihetsfrågor lätt får normerande betydelse för andra aktörer i den
kommunala förvaltningen. Med tanke på den uppmärksamhet som saken redan
har väckt på nationell nivå (bil. 6), kan den mönsterbildande effekten av det
aktuella agerandet komma att nå utöver den egna kommunens gränser. Det
vore därför värdefullt om JO ville medverka till att skapa större klarhet om hur
gränserna ska dras mellan det tillåtna, blott olämpliga respektive straffbara när
det gäller åtgärder som en myndighetsperson vidtar med anledning av att någon
yttrat sig offentligt på ett misshagligt sätt.

Inge-Bert Täljedal

Postadress: Tallvägen 27 B, 907 38 Umeå
Epost: inge-bert@taljedal.se
Tel: 070-6235313
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En utskrift från Västerbottens-Kurirens nätupplaga VK.SE
2011- 03- 29 12:17
Artikelns ursprungsadress
http://www.vk.se/Article.jsp?article=424242

Kommunalråd Lennart Holmlund
tyckte inte om debattartikeln av
Anders E Björkman.

Holmlund i bråk med kulturskribent
Kommunalrådet Lennart Holmlund ogillade Anders E Björkmans debattartikel i VK. Han valde därför
att kontakta skribentens chef, Ulrica Grubbström på Västerbottens museum.
Anders E Björkman är webbredaktör på Västerbottens Museum men bidrar även regelbundet med debattartiklar
på VK:s kultursida.
Den 1 februari publicerades artikeln med rubriken Kulor och kultur på kajen.
Den innehåller skarp kritik mot projektet Staden mellan broarna, mot kommunens politiker och framför allt mot
Balticgruppen.
"Sakfel"
Kommunalrådet Lennart Holmlund menade att artikeln innehåller sakfel som han kommenterade på sin blogg
på vk.se dagen efter.
Dessutom skickade han ett sms till skribentens chef, Ulrica Grubbström.
Yttrandefrihet
Ulrica Grubbström blev förvånad över att Lennart Holmlund valt att skicka sms:et till henne och inte till Anders
E Björkman.
- Han blandar ihop personen med institutionen och det är lite synd, säger Ulrica Grubbström.
Björkman tycker att det är märkligt att Lennart Holmlund är upprörd å Balticgruppens vägnar:
- Sms:et skulle väl i så fall komma från Balticgruppen.
Vill inte kommentera
Lennart Holmlund vill inte kommentera kontroversen ytterligare:
- Jag skrev på min blogg vad jag tycker.

http://www.vk.se/print.jsp?article=424242

Sida 1 av 2
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- Jag vill inte kommentera det han skriver mer. Han gör stor skada för Umeås kulturliv och för stadens
utveckling.
Lennart Holmlund är upprörd över att VK publicerat Anders E Björkmans artikel den 1 februari:
- VK har en dålig ansvarig utgivare som sprider sådana felaktigheter.
2011-03-02 22:46

Rekommendera

62 personer rekommenderar detta.

http://www.vk.se/print.jsp?article=424242

Sida 2 av 2
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En utskrift från Västerbottens-Kurirens nätupplaga VK.SE
2011- 03- 29 12:19
Artikelns ursprungsadress
http://www.vk.se/Article.jsp?article=416013

VK den 1 februari 2011.

Kulor och kultur på kajen
Anders E Björkman: "Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt, kommunen och kapitalet, dom sitter i samma
båt". Man erinrar sig Blå Tågets sång, eventuellt i Ebba Gröns särskilt argsinta version. Då var det visserligen
staten som omsjöngs, men det kanske inte är så stor skillnad. I höstas kom Umeå kommun med det inte helt
självklara draget att göra gemensam sak med Balticgruppen mellan broarna. Eller var det Baltic som drog
först? Ställföreträdande kommunalpamp poserade i alla fall glatt i medierna med hallelujagesten i högsta hugg.
"Äntligen blir det av!"
Har vi sett det förut några gånger? Jomenvisst. Och vi får väl säga som den luttrade mannen på gatan: "De
tror ja på när ja ser'et". Det är mer än tjugo år sedan politikerna upptäckte att staden borde återupprätta
relationen med älven. Sedan dess har denna idé utvecklats till ett projekt av närmast pyramidala proportioner.
Och sådana brukar man ju sällan gå i land med. Inte ens på en illa underbyggd kaj i Umeå. Alltså - kanske den
här gången. Fast lika gärna, kanske inte. Och nu ska ju arkeologerna få göra och säga sitt också. Om inte
annat lär det väl dra ut på den allt kortare tiden som återstår fram till 2014. Men tänk om de gör ett fornfynd.
Då ordnar det sig nog ändå.
Det nya i den senaste kråksången är emellertid själva upplägget. Kommun och kapital i skön förening.
Politikerna presenterar lösningen som en parallell till hur det funkar på Norrlandsoperan och Länsmuseet:
kommunen delar ägarskapet med en annan aktör. När det gäller dessa andra institutioner är det landstinget
som är delägare. Mellan broarna är det alltså det privatägda företaget Balticgruppen. Skillnaden förefaller
uppenbar även för den ekonomiskt ignorante. Balticgruppen är ett av de mest vinstgivande företagen i länet,
och man går knappast in i en affärsuppgörelse utan att räkna hem en hyfsad profit. Landstinget är däremot,
såvitt känt inte delägare i operan och museet för att göra business på kupperna.
Så, vad ska Balticgruppens vinst i kulturvävsaffären mellan broarna bestå av? Vem ska hålla med de kulor som
Baltic tjänar på affären? Är den hos många medborgare ifrågasatta flytten av stadsbiblioteket något som någon
hittat på för att hotta upp affärsmässigheten i projektet? Vi minns ett badhus som skulle flyttas till kajen - ett
tidigare inslag i Balticguppens och kommunens mellanbroarnahavanden. Anything goes, typ. Lika fint att

http://www.vk.se/print.jsp?article=416013
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simma lugnt i bokfloden som att läsa lössen av sina närmaste i bubbelpoolen.
Umepolitikerna lever i föreställningen att utan "något" att visa upp på kajen 2014 blir kulturhuvudstadsåret
pannkaka, flop och undergång. Och vad vore vi under sådana omständigheter utan en hyvens Balticgrupp? Då
skulle vi få stå där med en obebyggd kaj när kulturturisterna kommer i båtar upp- och nedför älven. Visst
skulle vi få skämmas? Absolut och omåttligt. Det vore troligen värre än en islada utan björklöv, en ringled utan
rondeller eller en rådhuspark utan rosor.
Helt apropos tänker man på det som pågår en bit nedströms broarna. Där bygger Balticgruppen lokaler som
man hyr ut till universitetet. Enligt uppgift är hyresvillkoren för de nyuppförda byggnaderna minst sagt
fördelaktiga för uthyraren, med ett avtal som sträcker sig långt bort i framtiden. Alltid bra med trygga,
trögrörliga och huvudsakligen skattefinansierade hyresgäster. Universitetet lär ha fått bassning från högre ort
för sitt slappa handlande, men påskrivet är påskrivet och så får det bli.
En del i paketet "Konstnärligt campus" vid älven utgörs av Bildmuseet - en gång tänkt som universitetets
vetenskapliga gränssnitt mot omvärlden, sedermera förvandlat till en konsthall i raden. En inom
universitetsadministrationen högt uppsatt källa berättar att motivet för Bildmuseets flytt från Gammlia till
älvkanten bara handlar om att "money talks". Det kan ju tyckas märkligt att universitetet skulle få en lägre
avgift för ett nybyggt hus hos kapitalisten än man redan har för ett halvgammalt hos kommunen. Pengarna
kanske pratar om annat än rena kronkostnader..?
"Vi flyttar Bildmuseet, ni bygger ett nytt hus". "Vi flyttar bibblan, ni bygger ett nytt hus." Kommunpolitiker och
universitetspampar (på bild med hallelujagesten) utbrister: "En veritabel win-win-situation!!!" Mera sällan ser
man byggmästaren själv, eller någon av dennes handgångna, göra just den gesten. Men de myser nog i
mjugg.
Den konspiratoriskt lagde erinrar sig att Balticgruppen donerade 100 (etthundra!) villkorslösa (?) miljoner till
universitetet för några år sedan, och att delar av hyran för de nya konstnärligtcampushusen vid älven
omvandlades till forskningsbidrag. En gest av välvillig vetenskapsvänlighet? Eller en investering i det kulturella
kapitalet? Emellertid kanske inte bara i det kulturella, fast det kunde ju se bra ut så.
Men visst är det konstigt att det i en stad med universitet och allehanda journalistutbildningar inte finns någon
som gräver i Balticgruppens verksamheter. Att tidningarna på nyhetsplats ligger lågt och mest kammar
medhårs är kanske inte så märkvärdigt med tanke på den affärsmässiga relation som finns mellan dem och
Baltic. Men av SR och SVT kunde vi kanske vänta oss mer. En lokal "uppdrag granskning" vore onekligen på sin
plats. Att ropa på Janne Josefsson är väl nästan lite genant i det röda, radikala och rättvisemärkta Umeå. Här
borde det faktiskt finnas resurser för en omsorgsfull undersökning. Det kunde ju vara mumma light för en
reporter med ambitioner, ett steg på vägen mot den verkliga storviltsjakten längre söderut.
Förmodligen skulle den grävande journalisten inte hitta några egentliga olagligheter, däremot troligen en del
lagliga oegentligheter, och lika förmodat upptäcka hur maktsfärerna glider om varandra som varma geléhallon i
både formella och mindre formella sammanhang - kapital, konst, politik, medier, akademi - i en kantig tango,
med emellanåt plats för fler än två i taget.
Grävlingen kunde ju till exempel ta reda på hur mycket mer - eller om det ska vara mindre - det kostar för
universitetet att hyra av Balticgruppen vid älven i stället för att bygga och bo i egna lokaler uppe på det
egentliga campus, och hur mycket en fullkomligt onödig biblioteksflytt kostar, och vem som faktiskt har
intresse av att en sådan blir av. Det håller i alla fall inte att skylla på att det saknas uppslag.
2011-02-02 08:54

Rekommendera

44 personer rekommenderar detta.
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