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Empartiet

Delegationsbeslut – att inte lämna ut handling, dnr
TN 2020/002
Beslut
att inte lämna ut begärd redovisning
Ärendet
Från: Gustavsson Klas <Klas.Gustavsson@vaggeryd.se>
Skickat: den 28 januari 2020 19:57
Till: Info <info@vaggeryd.se>
Ämne: Begäran om uppgifter: konsultuppdrag Tekniska kontoret.
[trackid=JN34377700]
Hej!
Vi begär att få ut en redovisning av samtliga konsultuppdrag som
Tekniska kontoret använt sig av under 2018 och 2019. Följande
information önskas att få fram i redovisningen:
- antal uppdrag
- kostnad specificerad för varje uppdrag.
- uppdragens syfte.
- vilka utförare.
- total konsultkostnad för Vaggeryds vattenverk oavsett vilka år som
uppdragen utförts.
Svar önskas till denna mejladress.
Tack på förhand!
Lennart Karlsson
Klas Gustavsson
Empartiet
Vaggeryds kommunfullmäktige
Motivering till fattat beslut
Vaggeryds kommun förfogar över samtliga begärda uppgifter. En
sammanställning (redovisning) av begärda uppgifter utgör en allmän
handling om Vaggeryds kommun kan göra sammanställningen
tillgänglig med rutinbetonade åtgärder, i enlighet med vad som anges i
2 kap 6 § 2 st. tryckfrihetsförordningen. För att ta fram begärd
redovisning bedöms tidsåtgången motsvara mer än 40 timmar. Av
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rättspraxis (HFD 2015 ref. 25) följer att en sammanställning av
uppgifter ur en upptagning för automatiserad databehandling som
kräver en så stor arbetsinsats inte är tillgänglig med rutinbetonade
åtgärder. Det utgör därför inte någon allmän handling
Hur man överklagar
Beslutet överklagas skriftligen. I överklagandet anges vilket beslut
som överklagas och den ändring av beslutet som önskas.
Överklagandet ges in till beslutande myndighet inom tre (3) veckor
från den dag klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara
ställt till Kammarrätten i Jönköping, Box 2203,
550 02 Jönköping.

Magnus Ljunggren
Förvaltningschef
Beslut enligt delegationsordning Tekniska nämnden
Beslutet skickas till
Empartiet
Tekniska nämnden

