
Mikael Kaiser <mikael.kaiser@kalmar.se>, ... 

VISA MER 

Re: Begäran om utlämnande av handlingar 
fre 2 okt. • 14:03 

 

Mikael! 

Nu väcker du verkligen vårt intresse. 

Hur gick det till när du fick tjänsten som bygglovschef? 

 

Menar du att din arbetsgivare Kalmar kommun har tillsatt dig i rollen som 

bygglovschef på oklara grunder, dvs utan att se något som styrker din för tjänsten 

relevant utbildning? Du måste väl ändå rimligen kunna upplysa om din 

utnildningsmässiga bakgrund eller? 

Är inte detta ett minimikrav som de som faktiskt betalar din lön, dvs skattebetalarna i 

Kalmar kommun har rätt att veta? 

Staffan, Granska Kalmar 

 

-- 

Säkert skickad med Tutanota. Skaffa din egen krypterade reklamfria brevlåda: 

https://tutanota.com 

 

 

2 okt. 2020 13:50 av mikael.kaiser@kalmar.se: 

Hej! 

  

Era begärda handlingar finns att hämta i Kontaktcenter på Storgatan 35 på tisdag den 

6 oktober kl. 11:00. 

  

https://tutanota.com/
mailto:mikael.kaiser@kalmar.se


Uppgiften om min utbildningsmässiga bakgrund framgår inte i en handling som 

förvaras hos myndigheten/Kalmar kommun. Av det skälet finns det ingen handling att 

lämna ut. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Mikael Kaiser 

Enhetschef för Bygglovenheten 

  

Samhällsbyggnadskontoret Bygglovenheten 

Kalmar kommun 

Postadress: Box 611, 39126 Kalmar kommun 

Besök: Storgatan 35A 

0480-450380 

Telefontid: vardagar mellan 09.30-11:30. 

Sam.byggnadskontoret@kalmar.se 

  

Från: granskakalmar@tutanota.com <granskakalmar@tutanota.com> 

Skickat: den 2 oktober 2020 13:05 

Till: Mikael Kaiser <mikael.kaiser@kalmar.se> 

Kopia: Jesper Henke <jesper.henke@svt.se> 

Ämne: Re: Begäran om utlämnande av handlingar 

  

Mikael! 

Skickar dig denna påminnelse om nedan begärda handlingar. 

mailto:Sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:granskakalmar@tutanota.com
mailto:granskakalmar@tutanota.com
mailto:mikael.kaiser@kalmar.se
mailto:jesper.henke@svt.se


Om du inte har tillgång till polisanmälan ännu kan du skicka din utbildningsmässiga 

bakgrund  som vi  förutsätter att du har dokument som styrker. 

/ Staffan, Granska Kalmar 

  

-- 

Säkert skickad med Tutanota. Skaffa din egen krypterade reklamfria brevlåda: 

https://tutanota.com 

  

  

1 okt. 2020 08:24 av granskakalmar@tutanota.com: 

Mikael! 

Vi önskar att du mailar oss de handlingar ni har rörande ärendet gällande tjänstefel 

avseende politikerna (S,V, och C) i samhällsbyggnadsnämnden inklusive 

polisanmälan. 

  

Vi vill också att du mailar oss din utbildningsmässiga bakgrund. 

  

Svar emotses snarast via denna mail. 

Hälsningar  

Staffan, Granska Kalmar 

  

 

https://tutanota.com/
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