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Svar på remiss – Motion av Anna Karin 
Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för 
att minska omfånget och förtydliga Göteborgs 
Stads beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Motionen om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och 

förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande 

över motionen. 

Sammanfattning 
I motionen från Anna Karin Hammarstrand (D) föreslås kommunfullmäktige besluta att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta nya riktlinjer för att minska omfånget på och 

förtydliga beslutsunderlag i kommunfullmäktige, nämnder och bolag. 

Motionären anser att de handlingar som ligger till grund för beslutsfattandet är alltför 

omfångsrika vilket gör inläsningen ineffektiv. Mängden sidor att tillgodogöra sig 

exemplifieras utifrån motionärens egna erfarenhet med tre politiska uppdrag, som efter 

beräkning av läsning i normaltempo överstiger mer än två arbetsveckor. Motionären 

föreslår att beslutsunderlagen ska ha längre sammanfattningar med hänvisningar till 

fördjupande stycken samt en mer effektiv text utan upprepningar och onödiga ord.  

Stadsbyggnadskontoret delar motionärernas uppfattning att beslutsunderlagen kan 

utformas mer stringent men väger också in risken att enbart sammanfattningarna blir lästa 

och viktiga enskildheter inte tas under övervägande om utformningen av underlagen 

ändras enligt motionärens önskemål. I uppdraget som förtroendevald ingår en stor 

arbetsinsats i att läsa de handlingar besluten grundar sig på. Hur många uppdrag en 

förtroendevald väljer att engagera sig i är inget som beslutsunderlagen kan eller ska 

anpassas efter.  

Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-09-11 gavs stadsledningskontoret i uppdrag att ta 

fram en mall för tjänsteutlåtanden. Den nya mallen reducerar antalet rubriker och 

formatet tillsammans med förvaltningarnas egna arbete att göra beslutsunderlagen mer 

lättillgängliga bedöms i nuläget vara tillräckligt.   

Med bakgrund av detta föreslår stadsbyggnadskontoret att motionen avstyrks.  

Stadsbyggnadskontoret 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Ett minskat omfång och förtydligat innehåll av Göteborgs Stads beslutsunderlag skulle 

kunna leda till en högre textkvalitet vilket i sin tur inte enbart underlättar för politikerna 

utan även bidrar till ökad transparens och tillgänglighet för allmänheten. Ur ett 

demokratiskt perspektiv kan således motionärens förslag vara positivt men motsvarande 

effekter uppnås även när förvaltningarna själva arbetar med att göra beslutsunderlagen 

mer lättillgängliga både innehålls- och språkmässigt.  

Bilagor 
1. Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att 

minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag 

  



 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 3 (4) 

   

   

Ärendet  
Anna Karin Hammarstrand (D) har lämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige 

ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta riktlinjer för att minska omfånget 

och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag för yttrande i kommunfullmäktige, 

nämnder och bolag. Svaret ska vara nämndbehandlat och inskickat till 

stadsledningskontoret senast 2020-02-28. 

Beskrivning av ärendet 
Förutom byggnadsnämnden har följande remissinstanser getts möjlighet att yttra sig: 

grundskolenämnden, social resursnämnd, trafiknämnden, nämnden för Intraservice, SDN 

Centrum, SDN Västra Göteborg, SDN Angered och Göteborgs Stadshus AB.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret delar motionärens uppfattning att beslutsunderlagen ibland är 

omfattande och att perioden för instudering är begränsad. Detta kan göra det svårt för 

politikerna, framförallt de som har fler uppdrag, att hinna tillgodogöra sig underlagen 

ordentligt vilket kan leda till att beslut fattas på ofullständiga grunder. Förvaltningen 

arbetar ständigt med att förbättra nämndprocessen för att skapa så goda förutsättningar för 

nämndarbetet som möjligt. Det handlar inte minst om att öka kvaliteten på 

beslutsunderlagen så att de blir lättillgängliga både innehålls- och språkmässigt, i enlighet 

med Språklagen 2009:600 §11. Även tidsaspekten är en springande punkt då 

beslutsunderlagen ofta är mycket omfattande och precis som motionären skriver ska 

materialet inte enbart läsas utan också ges utrymme att reflektera över och agera på. Här 

finns utrymme för förvaltningen att skickliggöra nämnden genom bättre bearbetade 

texter.   

Motionären anger att hon inom ramen för sina tre politiska uppdrag behöver ägna mer än 

två veckors arbete åt att läsa beslutsunderlag efter beräkning av läsning i normaltempo. 

Motionären efterfrågar dock inte längre tid för instudering av underlagen utan vill se 

materialet mer komprimerat. Som exempel föreslår motionären att sammanfattningarna 

ska bli mer innehållsrika med hänvisningar till fördjupande avsnitt. 

Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget riskerar att enbart sammanfattningarna blir 

lästa och betydande enskildheter inte tas under övervägande. 

Majoriteten av alla beslut som fattas på stadsbyggnadskontoret tas av tjänstepersoner på 

delegation och bara de ärenden som bedöms komplexa eller av principiell betydelse 

nämndbehandlas. Därför är det viktigt att beslutsfattarna tillgodogör sig nämndärendenas 

olika aspekter grundligt och fördjupar sig i detaljer om så behövs för att fatta välgrundade 

beslut. I uppdraget som förtroendevald ingår en stor arbetsinsats i att läsa de handlingar 

besluten grundar sig på. Hur många uppdrag en förtroendevald väljer att engagera sig i är 

upp till varje enskild att bedöma och inget som beslutsunderlagen kan anpassas efter då 

förutsättningarna i stadens förvaltningar och bolag varierar kraftigt.  

Stadsbyggnadskontoret instämmer däremot i att många beslutsunderlag kan upplevas som 

upprepande, svårlästa och med onödiga ord vilket ger utrymme för mer stringenta 

formuleringar. Ytterligare bearbetade och koncisa underlag kan i sin tur leda till att 

omfånget blir mindre och att kvaliteten på texten ökar vilket gör det enklare för både 

beslutsfattare och allmänhet att tillägna sig handlingarna. Den stadengemensamma mallen 

för beslutsunderlag är numera mindre omfattande varför förvaltningarna själva bör ta 
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fram egna riktlinjer och rutiner för att säkerställa följdriktiga och lättillgängliga 

beslutsunderlag.    

Mot bakgrund av ovanstående föreslår stadsbyggnadskontoret att motionen om att inrätta 

riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag 

avstyrks.  

  

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Louise Ekdahl  

 

Chef avdelningen för Verksamhetsstyrning   

 


