Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att förenkla för Danderydsborna att
ta del av offentliga handlingar
Danderydsbor som vill ta del av kommunens offentliga handlingar
har haft problem att få tag i dem, till och med om de har haft
diarienumret. Återkommande klagomål är också, att de får veta att
de vänt sig till fel kontor. Det är en annan nämnd, ett annat kontor,
som har handlingen.
Många ärenden behandlas också av flera nämnder, vilket innebär att
den som vill ta del av ett ärende i sin helhet måste vända sig till
flera olika kontor inom kommunen. Den som kommer till kontoret
på Slottet hänvisas till Mörby Centrum och tvärtom.
För Danderydsborna är det Danderyds kommun de vänder sig till,
och det är svårt för dem att förstå, att man måste gå till olika ställen
inom kommunen beroende på vilka handlingar man vill ha eller för
att få alla handlingar i ett ärende.
Varje nämnd har hand om sina handlingar och så måste det vara.
Däremot borde systemet kunna ändras så att kommunens
huvudregistrator centralt får åtkomst till alla nämnders offentliga
handlingar. På så sätt skulle den som vill ta del av handlingar från
olika nämnder kunna få dem på samma ställe. Man skulle också
säkra att man alltid har en kompetent person, som hanterar detta, en
person som har särskild rutin på att söka efter handlingar.
Man borde även pröva möjligheten att lägga ut alla offentliga
handlingar i ett gemensamt register tillgängligt för alla på
kommunens hemsida.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ
att undersöka möjligheten att ge Slottets huvudregistrator
tillgång till alla nämnders offentliga handlingar, så att de kan
lämnas ut på ett ställe, oavsett på vilket kontor de finns.
att undersöka möjligheten att lägga ut alla offentliga
handlingar i ett gemensamt register tillgängligt på kommunens
hemsida.
Danderyd den 25 september 2017
Siv Sahlström (C)

