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§ 26

Svar på begäran om upplysningar och
yttrande från riksdagens ombudsmän

Sammanfattning

Riksdagens ombudsmän har den 20 december 2019 begärt att
grund- och förskolenämnden i Haninge kommun ska lämna ett
yttrande med anledning av ett klagomål. Klagomålet avser
handläggningen av anmälarens begäran om att få ta del av allmänna
handlingar. Grund- och förskolenämnden ska genom yttrandet
lämna upplysningar om sin bedömning av det som har kommit
fram, hur anmälarens begäran har handlagts samt hur
handläggningen förhåller sig till bestämmelserna i 2 kap. 15-16 §§
tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 6 kap. 3 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Det ska framgå av yttrandet att
berörd befattningshavare, verksamhetschefen för grundskolan, har
fått möjlighet att lämna synpunkter på anmälan.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen har utrett omständigheterna kring aktuell
handläggning av begäran om att få ta del av allmänna handlingar
samt arbetat fram ett förslag till grund- och förskolenämndens
yttrande till Riksdagens ombudsmän.
Utbildningsförvaltningens bedömning av handläggningen och det
som framgår av yttrandet är att verksamhetschefen för grundskolan
förvisso inledningsvis har råkat skriva fel i e-postmeddelande till
anmälaren om vilka handlingar som har lämnats ut.
Verksamhetschefen för grundskolan har dock handlagt aktuell
begäran i enlighet med 2 kap. 15-16 §§ tryckfrihetsförordningen
samt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.
Verksamhetschefen för grundskolan har i samband med begäran
identifierat de handlingar som har funnits på det efterfrågade
området, bedömt att handlingarna har varit allmänna, gjort en
prövning av om handlingarna kan lämnas ut och skyndsamt lämnat
ut handlingarna på det sättet som anmälaren har önskat, nämligen i
form av kopior via e-post. De befintliga handlingarna har bedömts
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utgöra allmänna offentliga handlingar och inga uppgifter har
strukits på grund av sekretess.
Eftersom anmälarens begäran om att få ta del av allmänna
handlingar har beviljats är bedömningen att det inte har funnits
någon skyldighet att upprätta ett skriftligt beslut med information
om hur det kan överklagas.
Av yttrandet framgår att verksamhetschefen för grundskolan har
lämnat en skriftlig redogörelse av sin syn på vad som har hänt.
Underlag för beslut

-Riksdagens ombudsmäns begäran om upplysningar och yttrande.
- Svar på begäran om upplysningar och yttrande i ärende med dnr
6928-2019 om klagomål mot grund- och förskolenämnden i
Haninge kommun med anledning av en begäran om att få ta del av
allmänna handlingar.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden lämnar utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt svar till Riksdagens ombudsmän.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden lämnar utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt svar till Riksdagens ombudsmän.
__________
Expedieras: Akt, Riksdagens ombudsmän
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