Program för Jönköpings skogar och trädbärande marker:
Sätt tydliga politiska mål
Skogsprogrammet berör i hög grad flera förvaltningar vars måluppfyllelse gentemot antagna
planer och program är beroende av den utförande förvaltningen – Tekniska.
Naturvårdsprogrammet, grönstrukturplaner, kommunprogrammet och en lång rad andra
kommunala styrdokument har antagits med skrivningar som rör kommunens förvaltning av
sin egen mark. Fritids-, Miljö och Stadsbyggnadskontor har liksom respektive nämnder också
understrukit detta i sina remissvar till skogsprogrammet och deklarerat att man vill ha
inflytande över skogsskötseln.
Den överenskommelse som tagits fram efter långa diskussioner i Tekniska nämnden och som
nu skall behandlas i fullmäktige bygger till delar på förslag som lagts av tjänstemän på
Tekniska kontoret. Personer som i egenskap av sina tjänster kunnat utöva otillbörlig makt och
inflytande samt spelat en mycket odemokratisk roll i processen med att ta fram detta program.
I praktiken har de agerat som en självständig politisk påtryckningsgrupp med en agenda som
inte bottnar i eller motiveras av kommunala styrdokument eller uppdragsbeskrivningar för
förvaltningen. Detta trots att arbetsgruppen som tagit fram programmet hela tiden innehållit
två representanter för tekniska förvaltningen (+ en från stadsbyggnadskontoret och
undertecknade som representerat de 11 föreningarna i naturvårdsgruppen) och åsikterna
kunnat framföras där. När gruppens enhälligt antagna förslag skickades på remiss valde
tjänstemännen att tiga med sina åsikter. Först efter att tekniska nämnden fått information och
inför beslutsmöte i nämnden lade de fram en helt egen version.
För utomstående som försökt följa ärendets behandling efter remissrundan har det varit
omöjligt att hitta relevanta handlingar på kommunens hemsida. Arbetsgruppens dokument har
stoppats undan och ledamöterna i Tekniska nämnden har fått dem tillsända direkt från oss,
inte av beredande tjänstemän. Tjänstemännen har på så sätt försökt undanhålla exempelvis
våra svar på remissinstansernas synpunkter liksom våra kommentarer till TK:s
tjänsteskrivelse. Detta har kombinerats med ovilja att lämna ut offentliga handlingar som
underlag till vårt arbete (exempelvis kommunens skogsbruksplan som JP skrivit om tidigare)
samt felaktiga och starkt tendensiösa ekonomiska beräkningar som underlag för nämndens
beslut.
Det som var avsett att sätta punkt för årtionden av konflikter och bädda för ett välförankrat
skogsprogram för Jönköpings kommun har nu istället blivit ytterligare en bekräftelse på att
det krävs en helt ny organisation för markförvaltningen.
Frågorna om vår närmiljö berör alla de fyra nämnder och förvaltningar som nämns ovan. Mål
på såväl fritids- som miljöområdet samt planering av offentligt ägd mark påverkas starkt av
hur utförarna uppfattar sitt uppdrag. Genomförandet av kommunens naturvårdsprogram är
exempelvis till stora delar beroende på kompetens och intresse frånpersonalen på Tekniska
kontoret . Likaså berörs det kommande fritidsprogrammet där nu aktuella avverkningar vid
Hovslätts idrottsplats är ett annat exempel på hur tekniska kontoret i sin totala inriktning på
virkesproduktion saboterar kommunala mål om rik närmiljö. Skogsskötsel handlar minst lika
mycket om trivsel och sociala värden som om naturvård (även om det sällan råder konflikt
mellan dessa två). Slutavverkningar med påföljande granplantering däremot, kan få förödande
konsekvenser för närboendes vilja att röra sig i skog och mark.

De sakfrågor som skiljer Tekniska nämndens förslag till program från arbetsgruppens finns
beskrivna i skrivelser, dels från vår arbetsgrupp dels från naturvårdsföreningarna. Elin
Lagerkvist (S) har i sitt kommunalrådsyttrande också väl fångat upp de centrala
frågeställningarna och företräder där i stort föreningarnas ståndpunkter. Eftersom relevanta
handlingar är svårtillgängliga hos kommunen är den som vill ta del av dessa välkommen att
besöka www.grannaskog.se .Där finns även några av de senaste årens klavertramp beskrivna.
Vi vill avslutningsvis vädja till ledamöter för samtliga partier att se till sakfrågorna och noga
överväga varje enskilt ändringsförslag i förhållande till arbetsgruppens brett förankrade
skogsprogram. Att låsa debatten till en fråga mellan majoritet och opposition vore mycket
tråkigt, inte bara för oss utan för den långsiktiga lösningen på konflikter om kommunal
markanvändning. Låt Jönköpings kommun bli ett nationellt föredöme i framsynt skogsskötsel,
en skötsel som, precis som det står i Samverkan Jönköpings kommunprogram 201114, ”präglas av miljöhänsyn och beaktar det rörliga friluftslivets behov”. Virkesproduktion
kan med fördel överlåtas till andra aktörer.
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