
Bilaga 

Anders Wikmans (NE) reservation avseende kommunstyrelsens beslut 2022-02-22 § 
39: 

”Jag anser inte att kommunstyrelsen kan bedöma att kontrollmålen är på väg att uppnås 
i kontrollområde två och tre. 

Kontrollområde 2 (Utlämnande av allmän handling): För att kontrollera om kommunen 
följer tryckfrihetsförordningen vid utlämnande av allmän handling ska förvaltningen, 
enligt kommunstyrelsens beslutade kontrollaktivitet, göra stickprov av 
handläggningstiden för utlämnande av allmän handling. Dessutom ska personalen 
utbildas i denna fråga. I årets uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan finns 
varken stickprov eller utbildning av personalen redovisade, och den muntliga 
redovisningen bekräftade att detta inte har utförts. I det redovisade "tillvägagångssätt 
framåt" framgår endast att det totala antalet utlämningar för 2021 inte är sammanställt, 
inget nämns om stickprov och utbildning.  

Kontrollområde 3 (Lagar och regler - korruption, mutor och jäv): För att minska risken 
för förekomsten av korruption, mutor och jäv ska förvaltningen, enligt kommunstyrelsens 
beslutade kontrollaktivitet, undersöka kunskapen hos politiker och tjänstemän kring 
regelverk i detta ämne. Dessutom ska rutiner tas fram och utbildning för tjänstepersoner 
genomföras. Uppföljning ska ske för att kontrollera om detta är gjort. I årets uppföljning 
av kommunstyrelsens internkontrollplan nämns inget om att detta är gjort, och den 
muntliga redovisningen bekräftade att detta inte har utförts. I det redovisade 
"tillvägagångssätt framåt" framgår endast att en visselblåsarfunktion, som skulle varit på 
plats direkt efter årsskiftet 2021/22, ännu ej är införd samt att utbildning ska ske när den 
är på plats.   

Med anledning av ovanstående anser jag att det är missvisande att hävda att 
kommunstyrelsen kan dra slutsatsen att dessa två kontrollmål är på väg att uppnås, 
vilket nu har beslutats. Hanteringen av allmänna handlingar och arbetet med att 
förebygga oegentligheter är viktiga grundstenar i medborgarnas förtroende för 
kommunen och politiken. Det är anmärkningsvärt att övriga ledamöter i 
kommunstyrelsen inte väljer att fästa större uppmärksamhet på dessa två 
kontrollområden.” 
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