Kommunfullmäktige

Handling 2019 nr 205

Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om
att inrätta riktlinjer för att minska omfånget
och förtydliga Göteborgs Stads
beslutsunderlag
Bakgrund
Alla förtroendevalda, heltids- som fritidspolitiker, har i dagsläget från flera hundra upp
till många tusen sidor i handlingar som skall genomlysas och som ofta utgör
beslutsunderlag gällande beslut om flera miljoner kronor till flera miljarder.

Dessa handlingar är idag skrivna på ett mycket omfångsrikt sätt med många upprepningar
och en sammanfattning som är alldeles för kort för att få en riktigt tydlig bild av ärendet
och dess komplexitet. Det är en viktig framgångsfaktor att vi alla förtroendevalda
verkligen tillgodogör oss beslutsunderlagens innehåll för att kunna fatta rätt beslut för vår
stads framtid. Idag är detta i princip omöjligt till följd av den begränsade tid som ges för
inläsning i kombination med de omfångsrika beslutsunderlagen.
Exempel: Inför vecka 17 år 2019 hade jag i tre av mina uppdrag som förtroendevald
fritidspolitiker inte mindre än 3584 sidor av olika handlingar att läsa, reflektera över och
reagera på!
Enligt en artikel från Lunds universitet (Holmqvist & Andersson, 2005) konstateras att
den genomsnittliga läshastigheten är 288 ord per minut. För lätt skönlitteratur ligger
genomsnittet på 365 ord/minut, för avhandlingar i fysik ligger det på 238 ord/minut.
Om vi utgår ifrån att förtroendevalda läser i genomsnittlig hastighet innebär det att jag,
beräknat på cirka 500 ord per sida fick lägga ca 104 timmar, vilket innebär 2,6 veckor a
40 timmar bara på att läsa beslutsunderlagen för vecka 17. Tid för reflektion och
eventuell aktion tillkommer.
Vem av alla förtroendevalda fritidspolitiker och även övriga politiker har den tiden att
lägga bara på att läsa?
Genom att skriva handlingarna mer effektivt utan upprepningar och onödiga ord samt att
ha en lite längre sammanfattning på några få sidor med sidhänvisning för fördjupning
skulle vi förtroendevalda enklare navigera i och tillgodogöra oss innehållet i
handlingarna. Därigenom ökar möjligheten att fatta välgrundade beslut och den negativa
stressen minskar avsevärt.
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Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta nya riktlinjer för att minska omfånget på och
förtydliga beslutsunderlag i kommunfullmäktige, nämnder och bolag.

Anna Karin Hammarstrand (D)
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