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Tekniska nämnden
§ 84

Svar på JO-anmälan Begäran om utredning och yttrande rörande
en bullerutredning (TN21/91)
Beslut
1. Tekniska nämnden antar yttrande daterat 2021-12-02, beträffande JO:s
Begäran om utredning och yttrande (Dnr 6206-2021).
2. Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska nämndens ordförande i uppdrag att
underteckna yttrandet.
___
Reservationer
Bernt Richloow (Ö) inkommer med en skriftlig reservation.

Sammanfattning
En medborgare har framfört ett klagomål till Justitieombudsmannen JO mot Ekerö kommun.
Ärendet gäller hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar från Tekniska nämnden.
JO har inlett en utredning och begärt av kommunen att göra en utredning och yttra sig över
fyra frågeställningar från JO.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - svar på JO-anmälan rörande en bullerutredning
Yttrande rörande JO-anmälan

Expedieras till
JO (Riksdagensombudsmän): jokansli4@jo.se
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekerö 9 december 2021
Reservation till ärende i Tekniska nämnden- Svar på JO-anmälan Begäran om utredning och
yttrande (Dnr 6206-2021)

Ärende 11
Vi från Öpartiet ifrågasätter hur nämndledamöterna har delgetts underlag i detta ärende.
Kallelsen i aktuellt ärende har bestått enbart av ett tjänsteutlåtande på en sida, fram till den 8
december, en dag före mötet den 9 december då ett yttrande också delgavs oss nämndledamöter.
Detta trots att yttrandet är daterat 3 december 2021. Enligt kommunlagen ska handlingar till
nämndens ärenden delges nämndledamöter en vecka innan.

Vi ser allvarligt på denna typ av ärende och anser att det inte går att ta ett väl avvägt beslut utan att
ha tagit del av JO:s remiss med begäran om utredning och yttrande, samt den anmälan som en av
kommunens medborgare gjort över nämndens hantering av utlämnande av allmän handling. Vi
politiker är ytterst ansvariga för nämndens beslut. Det är därför en självklarhet att nämndens
ledamöter ska ha ett komplett beslutsunderlag.
Med hänsyn till den tid det tar att instudera dokumenten, krävs skälig tid för instudering innan
beslut kan fattas i ett sådant viktigt yttrande till JO som utlämnande av allmän handling. Yttrandet
skall bl.a. bestå av utredning samt en beskrivning hur kommunen tillämpar ett grundfundament i vår
demokrati.
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot avslagsbeslutet på vårt yrkande om
återremiss av ärendet.

För Öpartiet
Bernt Richloow
g
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