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Remissyttrande  
Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen 
M2013/2050/R  

 
Journalistförbundet yttrar sig angående de delar av rapporten som tar upp 
allmänhetens tillgång till handlingar och information, det vill säga artiklarna 4, 6 
och 9. 
 
Av remissunderlaget framgår inte artiklarnas innehåll, endast i vilken utsträckning 
Sverige har uppfyllt konventionens olika krav.  
 
Vi tar inte ställning till i vilken utsträckning de svar regeringen lämnar är korrekta i 
detaljerade sakfrågor. 
 
Däremot lämnar vi några principiella och allmänna synpunkter när det gäller 
framför allt artiklarna 4 b och f (sid 7 respektive 9). 
 
Det är korrekt att utlämnande av handling ska ske skyndsamt enligt såväl TF som 
YGL. Däremot visar statistik från JO att grundlagarna inte alltid följs. Under de 
senaste åren har kritiken från JO gentemot framför allt kommunala myndigheter 
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angående för långsam handläggning av utlämnade av handlingar ökat påtagligt. 
Det kan dröja veckor eller till och med månader innan ett beslut meddelas.  
 
Århuskonventionen handlar om miljöfrågor som ofta förvaltas av kommuner. Då 
blir de av JO påtalade bristerna särskilt allvarliga.   
 
Tyvärr har öppenhet och insyn även i statlig verksamhet varit lågt prioriterat de 
senaste åren. 2002 lämnade utredningen Rådet för Öppna Sverige ett förslag att 
inrätta en permanent funktion för öppenhet och insyn i statlig förvaltning. Uppgiften 
gick till dåvarande Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR. 
 
KKR lades ned 2006. Verksamheten togs över av Verva, Verket för 
Förvaltningsutveckling. Verva lades ned 2008. Verksamheten togs över av Krus, 
Kompetensrådet för utveckling i staten. Krus lades ned sista december 2012. 
 
Krus webbaserade utbildning har numera tagits över av Uppsala universitet. Men i 
utbildningsinsatserna erbjuds ingen renodlad fortbildning angående öppenhet och 
insyn. Det närmaste man kommer är en handbok om att förebygga korruption i 
offentlig upphandling. Även i denna kurs saknas dock egenproducerat material 
kring tryckfrihet- och offentlighetslagstiftning.  
 
Såvitt Journalistförbundet vet finns idag ingen myndighet med ansvar för att 
samordna och utveckla utbildning för statsanställda i yttrande- och 
offentlighetsfrågor. 
 
Vi anser att den frånvaron inte är acceptabel. 
 
 
Med vänlig hälsning 
SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET 
 
 

 
 
Jonas Nordling 
Förbundsordförande   
 

 

 


