Datum för anmälan 20111104
JO- ANMÄLAN

Claes Hellsten
Stamseryd 56
563 93 GRÄNNA

Telefon 0390 -500 84 alt. 036-102334

Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktas emot:
Jönköpings Kommun
Tekniska kontoret
Anders Strandh - skogsförvaltare
Daniel Håkansson – ansvarig chef på avd. gator och grönt
Roger Nilsson – teknisk direktör

Eventuellt ärende eller diarienr:
Okänt eftersom mina brev inte besvarats. Jag har heller inte fått någon skriftlig bekräftelse på
att breven tagits emot. Via E-post och i samtal har man (Anders Strandh Tekniska kontoret)
meddelat att efterfrågade dokument inte lämnas ut. Skälen för detta har varierat.
Beskrivning av ärendet och på vilket sätt myndigheten handlat fel:
Undertecknad har sedan januari 2010, först muntligen (upprepade tillfällen) och sedan
skriftligen i ett stort antal mail, begärt att få ut offentliga handlingar. Efterfrågade dokument
är kommunens skogsbruksplan, framförallt kartor där det framgår vilken mark kommunen
äger och deras målklassning i skogsbrukplanen. Det rör sig alltså om ca 10-15 kartor. I bilaga
finns ett exempel på en sådan karta som trots allt levererats till ett usb-minne (kartan visades
på ett möte i sept. -11 och jag fick då ladda ner dem).
Skälen till varför de inte lämnas ut har varierat. Först hävdades att de är arbetsmaterial. Det är
därför värt att tillägga att jag ingår i en arbetsgrupp (tillsatt av tekniske direktören Roger
Nilson och kommunalrådet Ann-Mari Nilsson) med uppdrag att ta fram ett skogsprogram för
Jönköpings kommun. Min medverkan sker på mandat från 12 ideella föreningar i kommunens
naturvårdsgrupp. Kartorna utgör ett självklart och nödvändigt underlagsmaterial för vårt
arbete.
I ett senare skede fick jag besked att kartorna och hela planen skulle lämnas ut mot en kostnad
på flera tusen kronor. Min önskan att få ut endast kartorna (ca 15 kopior) besvarades inte.
Kommunekolog Dag Fredriksson erbjöd sig då att kopiera hela materialet kostnadsfritt som
underlag för vårt arbete i arbetsgruppen. Han fick dock inte tillgång till planen och kunde
därför inte hjälpa mig.
Ytterligare några månader senare hävdas att kommunens ansvariga själva inte kommer åt
dokumentet eftersom man har problem med eller ännu (efter två år) inte köpt in programvaran
för att öppna det.

Som framgår av bilagan har jag flera gånger skrivit formella brev (utöver otaliga påstötningar
muntligen och via E-post). I vår arbetsgrupp har även Marta Wägeus (också representant för
de ideella föreningarna) samt kommunekologen på i stort sett alla möten under snart två års
tid framfört önskemål om att få ut kartor.
Kommunens skogsbruksplan är ca två år gammal (framtagen till en kostnad av ca 1 miljon
kronor) och är alltså enligt uppgift inte användbar och inte möjlig att läsa ens för ansvariga
tjänstemän, än mindre för andra förvaltningar, ideella föreningar eller beslutsfattare.
Mitt förslag på tillfällig lösning har varit att man beställer en separat utskrift av kartorna från
Skogsstyrelsen (som gjort planen och tagit fram de kartor vi trots allt fått ut). Den
myndigheten har både programvaran och kompetensen att hantera den.
Tilläggas kan att kartor från den gamla planen översänds till mig i oktober 2011, resterande
kartor från nya planen har inte levererats. Ingen av mina bifogade brev har besvarats formellt,
vare sig av Anders Strandh, Daniel Håkansson eller Roger Nilson (de senare två har fått Ebreven för kännedom).

Claes Hellsten

