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Landskronas kommunanställda tränas i att ljuga för

Sveriges skit-journalister

Artikeln nedan är skriven av en socialbidrags-journalist som lever på bidrag från

regeringen. Landskrona kommuns ledning stjäl dina pengar och ger dessa till sina

vänner som startat meningslösa företag för att kunna stjäla dina pengar. Det är så

svensk världsledande Maffia arbetar sedan 60-talet.
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Kommunanställda tränas i att möta media

I fjol lade kommunen 240 000 kronor på att träna anställda i att prata med

journalister. Nu ska ytterligare rektorer och förskolechefer få sig en duvning. “Bra för

öppenheten” enligt kommunikationschefen. “Nej, helt onödigt”, anser några av

förvaltningscheferna.
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Tomas Johansson.
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Nu ska tio grundskolerektorer och förskolechefer i Landskrona lära sig att möta

journalister. Utbildningsförvaltningen har köpt in en endagskurs för 29 000 kronor.

Bland annat ingår två timmars träning i medielogik och hur man formulerar budskap

och fem timmars praktiska intervjuövningar framför kamera.

– Många av våra rektorer blir ofta uppringda. De ska få en grundläggande träning i

hur man gör om man blir intervjuad. Det handlar om att på ett bra och sakligt sätt

svara på de frågor media ställer, det kan ju bli stressigt i den situationen, säger

utbildningschef Tomas Johansson.

Utbildningsförvaltningen har gjort en egen upphandling. Tre företag tillfrågades och

Pellevision AB i Malmö som drivs av tidigare tv-journalisten Pär Bengtsson vann.

Tidigare har alla gymnasiechefer och rektorer för årskurs sju till nio gått en liknande

utbildning. Det här gången är det rektorerna i de lägre årskurserna och

förskolechefernas tur.

– Det är friviligt men de flesta ser det som en spännande utbildning, säger Tomas

Johansson.

Kommunens kommunikationschef Helena Zimmerdahl planerar också en

medieutbildning i höst, för flera förvaltningar.

– Jag har fått förfrågan från ett par chefskollegor och lyft frågan i min egen

ledningsgrupp och intresse fanns, säger hon.

En direktupphandling kommer att göras. Förvaltningarna får sedan själva anmäla

intresse och utifrån det arrangeras en eller två kursdagar med åtta till tio personer

per gång, förmodligen mest chefer.

– Chefer är enligt kommunpolicyn extra ansvariga men det finns säkert handläggare

som också har behov av utbildning och nyrekryteringar som vi inte utbildat tidigare,

och folk som känner att de vill ha en duvning till, säger Helena Zimmerdahl.

Under 2011 gjorde kommunen en omfattande satsning på medieutbildning. Ett tiotal

halvdags- och heldagsutbildningar arrangerades för sammanlag 240 000 kronor.

Deltog gjorde, förutom rektorer, bland annat städchef, it-chef, personalchef,

stadsjurist, ungdomssamordnare, alkoholsamordnare och chefer inom individ- och

familjeförvaltningen. Kommunikationsavdelningen samordnade men fakturorna

delades upp så att förvaltningarna betalade för sina deltagare.

Även under 2009 och 2010 anordnades enstaka medieutbildningar i samarbete med

polisen.

Enligt Helena Zimmerdahl handlar utbildningen om att påminna om vikten av att
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vara öppen mot media.

– Det här är sätt att uppmärksamma att det är viktigt med insyn och granskning.

Sen är det också för att träna inför kamera, hör man till exempel frågan eller är man

för nervös. Det kan råda missuppfattning om att man ska lära sig finta men det

handlar inte om det, utan om att lära sig svara.

One blogger likes this.
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Sveriges regering med sina nyttiga kreatur (kommunanställda + svenska

skit-journalister) stjäl dina pengar och ljuger för dig dagligen. Det är

svenska regeringens taktik sedan 1958.
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