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Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen
Ärendebeskrivning
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. Syftet har varit att
granska efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Följande har rapporten avsett besvara:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Finns kommunövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar?
Är styrdokumenten aktuella?
Säkerställer rutinerna allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet
med gällande lagstiftning?
Efterlevs befintliga rutiner?
Finns kännedom bland berörd personal om efterfrågeförbud?
Sker utlämning av handlingar på ett effektivt och skyndsamt sätt?
Efterlever berörd personal reglerna om efterfrågeförbud i samband med utlämning av
handlingar?
Finns rutiner och riktlinjer avseende registrering/diarieföring?
Finns ett systematisk samt dokumenterat internkontrollarbete som säkerställer
efterlevnaden av rutinerna avseende offentlighetsprincipen?
Finns något/några kontrollmål i de årliga internkontrollplanerna som berör hantering
av allmänna handlingar?
Har berörd personal tillräckliga kunskaper för att säkerställa att
offentlighetslagstiftningen efterlevs?

Granskningen avser KS, SBN och MN..
Sammanfattningsvis kan konstateras att efterlevnaden av offentlighetsprincipen ligger på en
tillfredställande nivå inom de granskade nämnderna. Det finns dock behov av att stärka och
systematisera det interna kontrollarbetet för att säkerställa efterlevnaden av offentlighetsprincipen och därtill upprättade riktlinjer/rutiner.
Vidare finns det behov att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad
gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. I arbetet att utbilda och
kompetensutveckla personal bör det även säkerställas att berörd personal har kännedom
och förståelse av de riktlinjer och rutiner som berör området.
Revisorerna överlämnar revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande
frågeställning:
- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra?

Förvaltningens yttrande
Förvaltningens förslag till åtgärder som bör vidtas med anledning av det som framkommer i
revisionsrapporten är följande:

o

Ett kontrollmål gällande på hantering av allmänna handlingar samt ajourhållande av
rutinerna kring detta tillförs de årliga internkontrollplanerna.

o

Införande av regelbunden internutbildning i fråga om teoretiska kunskaper kopplat till
offentlighetsprincipen för alla handläggare och chefer, i syfte att uppnå en enhetlig
kunskapsnivå

o

Säkerställande av att mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämnande av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuellt nämnd.

Ekonomisk bedömning
Föreslagna åtgärder kan ske inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av rapporten och beslutar att följande
åtgärder bör vidtas med anledning av det som framkommer i revisionsrapporten:
o

Ett kontrollmål gällande på hantering av allmänna handlingar samt ajourhållande av
rutinerna kring detta tillförs de årliga internkontrollplanerna.

o

Införande av regelbunden internutbildning för alla handläggare och chefer i fråga om
teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen, i syfte att uppnå en enhetlig
kunskapsnivå

o

Säkerställande av att mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämnande av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuellt nämnd.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända detta beslut som svar till revisorerna.
Beslutet ska skickas till
Revisorerna, SBF ledningsgrupp, SBF adm (registrator, nämndsekreterare, koordinatorer,
bygglovsadm.), SBF ekonomi
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