Datum:

2013-11-21

Till:

Kammarrätten i Göteborg
Box 1531
401 50 Göteborg

Klagande:

Per Elis Jansson
Röingevägen 8
24272 Ludvigsborg
0702-049 772
rallarper@gmail.com

Saken:

Överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling

Överklagat avgörande:

Beslut av Plan- och byggkontoret i Hörby kommun daterat 201311-11 att inte överlämna begärd handling.

Jag vill härmed överklaga beslutet
Jag yrkar på att begärd handling skall lämnas ut.
Skälen för överklagande enligt följande:
Jag hävdar att handlingen är upprättad på Samhällbyggnadsförvaltningen när den har skickats från en
myndighet till en annan myndighet. Handlingen är klart expedierad och en annan myndighet har
använt denna upprättade handling för att fatta beslut. 2 kap 8§ är inte applicerbar i detta fall då
kommunstyrelsens arbetsutskott inte är en del i myndighetsnätverk; en distinkt och i sammanhanget
principiellt viktig skiljelinje går mellan beredande förvaltning och politiskt beslutande organ.
Undertecknad har begärt att få ta del av beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott 201309-25 § 258. Den begärda handlingen är den upprättade kommunala översiktsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att godkänna förslaget till förändringar av
översiktsplanen utifrån de diskussioner som förts.
Det är en central punkt i offentlighetsprincipen (TF 2 kap 1§) i Sverige att handlingar som bland annat
används vid politiska beslut skall vara offentliga för att de politiska besluten skall kunna granskas. En
annan tolkning av 2kap 8§ än ovan skulle innebära att inga handlingar som igår i politiska beslut, som
av upprättande myndighet inte färdigställt handlingen, inte är offentlig. Transparensen i den politiska
beslutsprocessen skulle gå förlorad med dylik praxis.
I den aktuella processen har ärendet om innehållet i översiktplanen (inte bara tidplanen om
densamma) varit uppe för politisk behandling och beslut ett antal gånger (se exempel från KSAU
beslut 2013-06-19 §175). Jag hävdar att detta sätt att hantera beslutsunderlagen står i strid med
intentionerna i offentlighetsprincipen om möjlighet till granskning.
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