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Yrkande angående - Ökad effektivitet och
transparens i det politiska arbetet
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Alla stadens nämnder ges i uppdrag att göra samtliga av Göteborgs stads
nämndhandlingar, undantaget sekretesshandlingar, presidiehandlingar samt
interna arbetsmaterial, tillgängliga i appen Netpublicator när handlingarna är
färdigställda enligt nämnden, för politiska sekreterare, kommunalråd i
kommunstyrelsen samt gruppledare i kommunfullmäktige i Göteborgs stad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en rutin för hanteringen av tillgång
till nämndhandlingar.

Yrkandet
Kommunalråd, politiska sekreterare och gruppledare i kommunfullmäktige ska ges
tillgång till nämndhandlingar och på så vis kunna arbeta effektivt samt upprätthålla
transparensen i det politiska arbetet. Behörighet till handlingar ges efter önskemål.
Handlingarna ska göras tillgängliga i appen Netpublicator när de är färdigställda enligt
nämnden.
Allt material ska inte innefattas. Det är angeläget att säkerställa sekretess och öppenhet
inom presidiet, samt ha möjlighet till informella noteringar i internt arbetsmaterial.
Nämndhandlingar kan bestå av sekretesslagda arbetsmaterial som ej ska spridas vidare
och därmed inte göras tillgängliga för andra än berörd nämnd.
Stadsledningskontoret uppdras att ta fram en rutin för hanteringen. Det är viktigt att
utforma en rutin som stöd för alla nämnder, samt en praktisk hanteringsordning för till
vem man ska höra av sig till för att få behörigheterna samt ansvar för när behörigheter
upphör.
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Yrkande angående – Ökad effektivitet och transparens i
det politiska arbetet

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret uppdras att via Netpublicator ge stadens alla
kommunalråd och politiska sekreterare tillgång till stadens samtliga
nämnders handlingar.
2. Stadsledningskontoret uppdras att säkerställa att tillgång till
handlingar som är belagda med sekretess exkluderas.

Yrkandet

Vikten av helhetsansvar, tydlighet och transparens i kommunstyrelsens arbete
kan inte nog understrykas. Professionell kommunikation är en förutsättning både
för demokrati och för organisatorisk effektivitet. Tillgång till nämnders och utskotts
handlingar är av avgörande betydelse.
SRK har utgivit ”Reglemente för styrelse och nämnder”. I detta underlag ges
omfattande exempel på vikten av styrelsens helhetsansvar, uppsiktsplikt och
delaktighet.
Nedan pålyses några utvalda utdrag samt hänvisningar till relevanta lagar:
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget
(styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda
målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de
uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
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2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.
3 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt
annan lag eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokumentoch ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder*.
*Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del
av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär
ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara
så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och
att andra är offentliga. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Nytt ärende

Kommunstyrelsen 15 september 2021

Yrkande 8 september 2021

Yrkande angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet.
Förslag till beslut, i kommunstyrelsen:
-

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ge alla kommunalråd och politiska sekreterare
tillgång till stadens samtliga nämnders handlingar i Netpublicator.

Yrkandet
Kommunstyrelsen och dess av kommunfullmäktige valda kommunalråd är stadens verkställande
politiska ledning. Med uppdraget följer en uttalad uppsiktsplikt enligt kommunallagen och ett
tydligt ansvar gentemot kommunfullmäktige. Politiska sekreterare ska biträda de förtroendevalda,
dvs både kommunstyrelsens och övriga nämnders förtroendevalda.
Det blir betydligt svårare att arbeta effektivt inom de politiska organisationerna i rådhuset då
kommunalråd och politiska sekreterare inte ges tillgång till samma handlingar och vid samma
tidpunkt som övriga förtroendevalda i nämnderna. I exempelvis Västra Götalandsregionen har alla
politiker och politiska tjänstemän tillgång till alla handlingar i alla nämnder och utskott i
Netpublicator. Göteborg behöver mer av öppenhet och transparens samt en effektivare politisk
arbetsmiljö med möjlighet till bättre framdrift och undvika onödiga bordläggningar.
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