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Väcktes av 
vodkafl aska
ENKÖPING. På lördagsmorgon-
en kastade någon in en tom 
vodkafl aska genom ett fönster 
till en bostad på Tistelgatan i 
Enköping. De boende såg ing-
en person. Nu försöker polisen 
säkra spår på fl askan. (EP)

Balkongdörren 
bröts upp
VILLAINBROTT. Någon gjorde 
inbrott i en villa i Gånsta i En-
köping på fredagsmorgonen. 
Balkongdörren hade brutits 
upp. Ingen var dock hemma vid 
inbrottsförsöket. Det är oklart 
vad som stals. Polisen har gjort 
en teknisk undersökning. (EP) 

Körde bil 
utan körkort
BÅLSTA. En 22-årig kvinna har 
åtalats vid Uppsala tingsrätt 
för att ha kört en bil utan kör-
kort i Bålsta i januari i år. Hon 
erkänner brottet. (EP)

Man dog 
under dykning 
KATRINEHOLM. En man dog 
under dykning i Duveholms-
sjön i Katrineholm på mån-
dagskvällen.

– Han höll på med en sjöled-
ning. Troligen tog luften slut 
men det får utredningen visa, 
sade räddningsledaren Mattias 
Jörgensen.

Mannen dök tillsammans med 
en annan person vid sitt hus. 
Larmet, som kom vid 18-tiden, 
resulterade i en stor insats där 
Räddningstjänstens dykare till 
slut hittade kroppen. (TT)

Tjuvar försvann 
i brinnande bil
BORÅS. Vid tretiden natten till 
måndag fi ck Netonnet i Borås 
besök av inbrottstjuvar som 
hade bråttom. När gärnings-
männen skulle köra därifrån 
krockade de med en bil från ett 
väktarbolag. Flyktbilen började 
brinna men färden fortsatte.

Färden slutade på riksväg 
40 där bilen övergavs och per-
sonerna sprang från platsen, 
enligt polisen.

Ingen person skadades i 
samband med olyckan. Värdet 
på det som stals är inte känt och 
polisen har ingen gripen. (TT)

Var tionde 
äger fritidshus 
utomlands
SVERIGE. Var tionde svensk 
storstadsbo äger ett fritidshus 
utomlands och lika många har 
planer på att köpa inom fem år. 
Krisdrabbade Spanien är det 
populäraste landet att äga en 
fritidsbostad i.

Det är tusen svenskar i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö i åldrarna 35–65 år som 
deltagit i undersökningen från 
Fastighetsbyrån. Sjunkande 
bostadspriser, stark svensk 
krona och billiga fl ygpriser 
anses vara förklaringen till att 
Spanien är det populäraste 
landet för bostadsköp.  (TT)

NOTERAT.

UNDVIKIT. Enköpings kommun 
har inte brutit mot offentlighets-
principen enligt kommundirektör 
Synnöve Fridén – bara undvikit 
den. 

Hon säger att det här inte är 
något ovanligt när kommuner 
rekryterar chefer.

Kommundirektör Synnöve Fridén FOTO: MAGNUS ERIKSSON

”Handlingarna har 
aldrig inkommit”

ENKÖPING. Offentlighetsprincipen

I går kunde EP berätta att när EP 
begärt ut ansökningshandlingar-
na från rekryteringen av den nya 
chefen för upplevelseförvaltning-
en fi ck EP avslag från kommunen. 

I förklaringen till beslutet stod 
det uttryckligen att från rekryte-
ringsföretaget har ”inför dessa 
intervjuer […] ansökningshand-
lingar överlämnats till kommun-
styrelsekontoret”. En handling 
som inkommit till en myndighet 
är offentlig om inte sekretess före-
ligger och ska därför kunna begä-
ras ut av vilken medborgare som 
helst.

Det stod också att handlingarna 
EP ville ha ut hade förstörts och att 
det var skälet till att de inte gick att 
lämna ut. EP har pratat med fl era 
olika personer i kommunen, både 
tjänstemän och politiker, och ing-
en har kunnat ge en fullständig 
bild av hur det hela gått till.

Kommundirektören svarar
Den som har hållit i rekryteringen 
är kommundirektör Synnöve Fri-
dén. Hon har tidigare inte gått att 
nå, trots upprepade försök från EP, 
eftersom hon befunnit sig på se-
mester, men med anledning av går-
dagens artikel hörde hon av sig till 
EP för att förklara vad som hänt. 

Hon berättar hur de som hållit 
i rekryteringsprocessen kommit 
till handlingarna i stället för att 
låta handlingarna komma till kom-
munen. Syftet har varit att slippa 
registrera handlingarna så de inte 
ska innefattas av offentlighets-
principen.

Rättslig prövning
När EP talar med kommundirektö-
ren befi nner hon sig fortfarande på 
semester i uttlandet.

– Man har låtit oss från kommun-
en ta del av handlingarna som re-
kryteringsföretaget fortfarande 
äger, så de har inte kommit in till 
kommunen. Jag vet att det pågår 
en diskussion om det här system-
et är lämpligt och vet att det är en 
rättslig prövning på gång, vilket jag 
välkomnar. Det här är ju något som 
ligger i gränsland för vad som bör 
vara offentligt. Å andra sidan kän-
ner vi förstås till att handlingarna 
inte blir offentliga när vi väljer att 
använda oss av rekryteringsföre-
taget.

Så handlingarna har inte 
inkommit till kommunstyrelse-
kontoret?

– Handlingarna har aldrig inkom-
mit till kommunstyrelsekontoret 
och har därför inte registrerats el-
ler makulerats. Det är beklagligt 
att det står fel i avslagsbeslutet. 
Jag tycker också att man kan dis-
kutera om det är förenligt med 
offentlighetsprincipen.

EP har talat med fl era olika 
personer från kommunen och 
det framstod som att det är 
rutin att makulera handlingar 
av det här slaget. Makulerar ni 
handlingar?

– Vi makulerar inga handlingar. Det 
kan föreligga sekretess, men det är 
ju inte samma sak.

Är det inte viktigt att medbor-
gare har tillgång till material 
som ligger till grund för viktiga 
beslut?

– Jo, det kan man ju fundera över. 
Rekryteringarna är en sluten pro-
cess, så medborgarna får ändå inte 
veta vilka som kandiderar. Skälet 
är att många kompetenta personer 
inte vill söka om det skulle vara 
offentligt vilka som sökte.  

Kommer ni vidta några åtgär-
der för att förbättra insynen 
i rekryteringsprocessen gäl-
lande chefer?

– Så länge kommunen själva sköter 
bemanningar är det offentligt. Vid 
tillsättning av högre poster kom-
mer vi att fortsätta att använda re-
kryteringsföretag. Vi kommer inte 
vidta några andra åtgärder än att 
följa de bestämmelser som fi nns.

Vill du tillägga något?
– Sammanfattningsvis så är det 
viktigt att kommunen följer 
offentlighetsprincipen.

Jonas Löfvenberg
jonas.lofvenberg@eposten.se

SEKRE-
TESS
”Vi maku-
lerar inga 
handlingar. 
Det kan 
föreligga 
sekretess, 
men det 
är ju inte 
samma 
sak.”
Synnöve Fridén

KAN MISSA 
SÖKANDE
”Skälet är 
att många 
kompeten-
ta personer 
inte vill 
söka om 
det skulle 
vara 
offentligt 
vilka som 
sökte .”
Synnöve Fridén
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ENKÖPING. Dålig insyn vid chefsrekrytering

”Jag ser det som ett brott 
mot offentlighetsprincipen”

Som EP tidigare har berättat får En-
köping kommuns upplevelseför-
valtning en ny chef den 1 septem-
ber. Beslutet togs på ett extrainsatt 
kommunstyrelsemöte den 28 juni, 
där även frågor om den nya sim-
hallen avhandlades. Chefsrekry-
teringen var alltså avslutad i och 
med beslutet, men när EP vill veta 
vilka som inte fi ck jobbet uppstår 
problem.

Kommunen har använt sig av re-
kryteringsföretaget HRM AB som 
har tagit in och behandlat ansök-
ningar till chefsjobbet. 

De har sedan valt ut lämpliga 
kandidater som de presenterat 
för kommundirektören Synnöve 
Fridén som efter intervjuer, där 
även andra representanter från 
kommunen varit närvarande, på 
delegation valt den kandidat som 
ansetts lämpligast. Denna kandi-
dat, Anneli Fällman, är också den 
som fått jobbet.

Handlingar förstörda
Eftersom alla handlingar som 
kommer in till kommunen enligt 
offentlighetsprincipen ska vara 
offentliga, det vill säga fi nnas till-
gängliga för allmänheten om se-
kretess inte föreligger, så borde 
handlingarna som inkommit till 
kommunstyrelsekontoret från 
HRM AB också vara det. 

När EP begär ut ansöknings-
handlingarna rörande de som inte 

anställts avslås ansökan med mo-
tiveringen att kommunen bara är 
skyldig att lämna ut handlingar 
som finns och handlingarna vi 
fråg ar efter har förstörts och kan 
därför inte lämnas ut. 

Eftersom Justitieombudsmann-
en vid fl era tillfällen har givit kri-
tik för att myndigheter har förstört 
handlingar och till och med väckt 
åtal, så framstår kommunens age-
rande som något obetänksamt.

Offentlighetsprincipen
Nils Funcke, utredningssekrete-
rare i Yttrandefrihetskommittén 
fram till förra året, journalist och 
expert på offentlighetsprincipen, 
har fått ta del av avslagsbeslutet 
och tycker det här strider mot hur 
allmänna handlingar bör hante-
ras. 

–  För det första är det problema-
tiskt att inte Enköpingsborna, det 
vill säga skattebetalarna, har möj-
lighet att skapa sig en uppfattning 
om på vilka grunder beslutet är fat-
tat och avgöra om det var rätt per-
son som anställdes. För det andra 
har de som inte fi ck jobbet inte nå-
gon möjlighet att få reda på varför 
de inte anställdes eller chansen att 
jämföra sina meriter med andra sö-

kande om handlingarna är borta. 
Sen är det inte bra om de som sitter 
i kommunstyrelsen inte kan ta del 
av all information så de kan ta ett 
välinformerat beslut, det vill säga 
veta om de väljer den bästa kandi-
daten till jobbet. 

–  Jag ser det här som ett brott 
mot offentlighetsprincipen, säger 
Nils Funcke.

Svårt att få svar
EP har försökt att nå kommun-
direktören Synnöve Fridén fl era 
gånger utan framgång, hon be-
fi nner sig nämligen på semester. 
Det är hon som varit ansvarig för 
rekryteringsprocessen. Hennes 
ställföreträdare Jonas Ahlström, 
tillförordnad kommundirektör, 
har svårt att svara på varför hand-

TILLGÄNGLIGHET. Enköping 
kommun tar inte hänsyn till 
 offentlighetsprincipen. 

Efter rekryteringen av den nya 
chefen för upplevelseförvalt-
ningen har handlingar som legat 
till grund för beslutet förstörts – 
handlingar som borde vara beva-
rade och offentliga.

lingarna inte fi nns kvar på kom-
munen.

Varför har handlingarna för-
störts?

–  Jag måste hänvisa till Synnöve 
Fridén eftersom det är hon som 
har hållit i processen.

Det fi nns information om att 
jag har rätt att överklaga beslu-
tet i det dokument jag fått från 
kommunen. Hur överklagar jag 
kommunens beslut om hand-
lingarna är förstörda?

–  Det är förstås en komplikation, 
men du måste prata med Synnöve 
Fridén om saken.

Jonas Löfvenberg
jonas.lofvenberg@eposten.se

Nils Funcke, expert på offentlig-
hetsprincipen. FOTO: TOMAS OHLSSON

Rekryteringsrutinerna nästa 
fråga för personalutskottet

Helena Proos satt som ordförande 
vid kommunstyrelsemötet när 
beslutet om rekryteringen av den 
nya chefen för upplevelseförvalt-
ningen togs. Hon är andra vice ord-
förande och ledde mötet eftersom 
både ordinarie och förste vice ord-
förande inte kunde närvara.

Hade ni fått information om 
vilka andra personer som 

 kandiderade till posten?
–  Jag tror det togs fram fyra kan-
didater av rekryteringsföretaget 
HRM AB. Vi som är kommunalråd 
intervjuade två av kandidaterna 
och till de intervjuerna fi ck vi de-
ras personliga brev och CV:n. Se-
dan makulerades handlingarna, 
vilket är rutin. Det här ifrågasattes 
på kommunstyrelsemötet och jag 
föreslog att det måste tas upp vid 

nästa möte med personalutskott-
et, vilket vi kommer göra.

Sade kommundirektör 
Synnöve Fridén, som hållit i 
rekryteringen, något om varför 
ansökningshandlingarna från 
de andra kandidaterna hade 
förstörts?

–  När frågan kom upp svarade hon 
att det fi nns ett beslut om att för-
störa den här typen av handlingar. 
Det måste vara ett gammalt beslut, 
eftersom jag under de fyra år jag 
varit kommunalråd inte minns att 
jag varit med och tagit det.

–  Skälet att hålla uppgifter av 
det här slaget hemliga skulle kun-
na vara för att personer ska kunna 
söka jobb hos oss utan att det ska-

par problem i relationen till deras 
arbetsgivare, men jag tror att den 
rädslan är överdriven. Åtminstone 
i slutskedet av rekryteringsproces-
sen borde det vara offentligt vilka 
som har sökt. Att det här med of-
fentliga handlingar fungerar är vik-
tigt för alla medborgare och även 
för att jag ska kunna göra mitt jobb 
som en del av oppositionen. 

När EP begär att få se beslutet 
om att makulera ansökningshand-
lingar efter avslutade rekryterings-
processer går beslutet inte att hit-
ta, trots uppenbara ansträngningar 
från kommunsekreteraren.

Jonas Löfvenberg
jonas.lofvenberg@eposten.se

Rutinerna kring hur man hante-
rar handlingar vid rekrytering-
ar av chefer väckte frågor på 
förra kommunstyrelsemötet. 

Oppositionsråd Helena 
Proos (S) säger att det här är 
något som måste tas upp i 
personalutskottet.

Helena Proos, oppositionsråd i 
kommunstyrelsen. 
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Synnöve Fridén, kommundirektör. 
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Beslut från kommunen om att avslå Enköpings-Pos-
tens begäran. 
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Beslut från kommunen om att avslå Enköpings-Pos-

INGEN 
MÖJLIG-
HET
”Det är pro-
blematiskt 
att inte 
Enköpings-
borna har 
möjlighet 
att skapa 
sig en upp-
fattning 
om på vilka 
grunder 
beslutet är 
fattat.”
Nils Funcke

MÅNGA FRÅGOR

”Det fi nns ingen 
möjlighet att 

jämföra sina meriter 
med andra sökande. ”
Nils Funcke

ÖVERDRIVEN RÄDSLA

”Det borde vara 
offentligt vilka 

som har sökt. ”
Helena Proos


