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Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att bedöma kvaliteten i de beslutsunderlag som ligger
till grund för beslut i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Vallentuna
kommun. Med kvalitet avses beslutsunderlagens innehåll med avseende på ärendets
belysning, den pedagogiska utformningen samt om det ges rimlig tid för inläsning av
ärendena.

Den övergripande frågan som undersökts är: Är beslutsunderlagen utformade på ett
sådant sätt att de förtroendevalda ges rimliga förutsättningar att inhämta nödvändig
information för sitt beslutsfattande?

Granskningen har avgränsats, i princip, till de handlingar som används i berednings-
processen. Granskningen omfattar ordinarie förtroendevalda i kommunfullmäktige,
nämnder och styrelser.

Den sammanfattande bedömningen visar att:

 En betydande majoritet av de svarande (74 procent) anser att de får beslutsärenden i
tillräckligt god tid inför sammanträdet att de kan förbereda sig. Dock finns ett
förbättringsutrymme inom framför allt kulturnämnden, men även hos
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden avseende denna fråga, vilket
också kommentarerna påvisar.

 Utsända beslutsunderlag brukar huvudsakligen vara kompletta och underbyggda med
tillräcklig mängd relevant fakta och dokumentation vilket 74 procent av de svarande
anser. Nedbrutet på nämnd framkommer dock att det finns ett klart
förbättringsutrymme inom framför allt samhällsbyggnadsnämnden, drygt 40 procent
av de svarande anser det, men även fritidsnämnden och kommunstyrelsen har
problem inom detta område, vilket även kommentarerna påvisar.

 En stor majoritet av de svarande (86 procent) anser inte att det förekommer muntlig
dragning i de ärenden där skriftlig dokumentation krävs. Nedbrutet på nämnd
framkommer dock att det finns ett klart förbättringsutrymme inom framför allt
kulturnämnden där fler än 30 procent tycker det.

 En betydande majoritet av de svarande (74 procent) anser att beslutsunderlagen
brukar uppfylla rimliga krav på pedagogisk utformning. Dock finns det
förbättringspotential inom framför allt fritidsnämnden där nästan 50 procent av de
svarande anser att detta är ett förbättringsområde.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Beslutsprocessen i kommuner syftar till att säkerställa att ärendena blir allsidigt belysta
och att det finns insyn och transparens under beredningen av ärendena. Det senare är en
viktig förutsättning för den lokala demokratins funktionssätt. Öppenheten i
beslutsprocessen är också viktig ur ett medborgarperspektiv. För att beslutsprocessen ska
fungera enligt sitt syfte krävs att beslutsunderlagen har en hög kvalitet. Detta innebär
bland annat att de är väl dokumenterade. Flertalet förtroendevalda i Sveriges kommunala
församlingar är fritidspolitiker vilket också ställer särskilt höga krav på beslutsunderlagens
kvalitet. Beslutsprocessen måste därför utformas på ett sådant sätt att politikerna får
rimliga förutsättningar i form av tid för inläsning för att självständigt kunna ta ställning till
förslagen.

1.2 Uppdraget

Syftet med granskningen är att bedöma kvaliteten i de beslutsunderlag som ligger till
grund för beslut i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Med kvalitet avses
beslutsunderlagens innehåll med avseende på ärendets belysning, den pedagogiska
utformningen samt om det ges rimlig tid för inläsning av ärendena.

Den övergripande frågan som avses besvaras är följande:

Är beslutsunderlagen utformade på ett sådant sätt att de förtroendevalda ges rimliga
förutsättningar att inhämta nödvändig information för sitt beslutsfattande?

Denna övergripande fråga besvaras genom att följande fyra frågeområden undersöks:

 Ges rimlig tid för inläsning av beslutsunderlag?

 Är underlagen dokumenterade?

 Uppfyller beslutsunderlagen rimliga krav på allsidig belysning av ärendena?

 Uppfyller beslutsunderlagen rimliga krav på pedagogisk utformning i syfte att
underlätta inläsning och förståelse?

Granskningen avgränsas, i princip, till de handlingar som används i beredningsprocessen.
Granskningen omfattar ordinarie förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och
styrelser.
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1.3 Genomförande

Granskningen är genomförd som en webenkät. De nämnder som ingått förutom
kommunfullmäktige är: barn- och ungdomsnämnden, fritidsnämnden, kommunstyrelsen,
kulturnämnden, myndighetsnämnden för teknik och miljö, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden, samt utbildningsnämnden.

Enkäten har skickats till 59 förtroendevalda i Vallentuna kommun. Enkäten har legat ute i
två veckor på Internet under november 2009. Efter en veckas svarstid påminde vi
deltagarna om undersökningen. Detsamma skedde en dag innan enkäten stängdes ner.

Alla enkätsvar är avidentifierade. 42 personer har svarat på enkäten. Detta innebär en
svarsfrekvens om 71 procent (42 av 59 mottagare av enkäten). Av dessa 59
förtroendevalda har 5 e-postadresser inte kunnat ta emot mail, med andra ord skulle
svarsfrekvensen kunna anses vara ännu bättre. Det som dock problematiserar situationen
är att av 75 av Vallentunas ordinarie förtroendevalda i ovan nämnda nämnder har 11
ledamöter inte någon e-postadress och 5 har det men inte lämnat medgivande att delta
trots att undersökningen skett på uppdrag av revisionen. Det innebär att 16 ledamöter (75-
59), eller 21 procent av Vallentunas ordinarie förtroendevalda i ovan nämnda nämnder,
inte kunnat eller valt att delta i undersökningen.

Nedbrutet på majoritet och opposition har 79 procent av majoriteten svarat (33 personer av
42) och 21 procent av oppositionen (9 personer av 42). Varför en så liten andel av
oppositionen svarat vet vi inte.
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2. Granskningens resultat

Nedan redogörs för resultatet avseende granskningens fyra frågeområden. Resultatet
åskådliggörs i följande kategorier: samtliga svaranden och samtliga svaranden nedbrutet
på nämnder.

Alla svar i tabell anges enligt följande färgskala:

2.1 Tid för inläsning av beslutsunderlag

Detta frågeområde har undersökts genom att undersökningsdeltagarna fått ta ställning till
påståendet: Jag får beslutsärenden i tillräckligt god tid inför sammanträdet att jag kan
förbereda mig.

2.1.1 Iakttagelser

I figuren nedan anges resultatet för påståendet: Jag får beslutsärenden i tillräckligt god tid
inför sammanträdet att jag kan förbereda mig fördelat på samtliga svarande. Det vill säga
att 31 personer eller 74 procent (31 personer av 42 svaranden) har svarat att de instämmer
i huvudsak eller helt.

20 11-10-1
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När resultatet bryts ner på nämnder får vi följande graf. Det vill säga att samtliga
svaranden upplever störst problem med att hinna förbereda sig hos framför allt
kulturnämnden, där över 40 procent upplever det som ett problem, men även hos
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden är det ett problem. OBS! Resultatet för
utbildningsnämnden samt myndighetsnämnden för teknik och miljö har utelämnats i
grafen nedan på grund av för låg svarsfrekvens.

De kommentarer som framkom i samband med att undersökningsdeltagarna tog ställning
till påståendet: Jag får beslutsärenden i tillräckligt god tid inför sammanträdet att jag kan
förbereda mig återges nedan.

Jag tillhör Ledamot i Svar Kommentar

Majoriteten Kommunstyrelsen I huvudsak
Ibland läggs nya ärenden ut vid sittande bord - inte
tillfredsställande.

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis Händer att utskick är väldigt sena, med konsekvensen att det
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komplicerar förankringsprocessen.

Majoriteten
Samhällsbyggnads
-nämnden Delvis

Dokumentation kommer onsdag. Möte tisdag efter, enligt
policy 4 arbetsdagar. Har varit trassel från tryckeriet flera
gånger så bilagor saknats. Kartor har varit svårlästa men har
blivit bättre efter påpekande till förvaltningen. Då vi får
mycket material att ta del av kan det vara svårt att hinna
sätta sig in i stora ärenden. Vill ibland även åka och titta på
plats. Skulle önska mer information om stora ärenden, t ex
byggnation av kulturhuset, ombyggnad centrala Vallentuna
m fl, mellan nämndemöten så att det lättare gick att ta del av
ärenden när det kommer till nämndmötet. Kanske får vara
med på AU när ärendet ska informeras från förvaltningen.
Frivilligt. Påpekat önskan om mer information till
ordförande flera gånger. Inte hänt så mycket under tre år.
Jag medverkar ju i nämnden för att intresse finns för just
samhällsbyggnad.

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis

Det dyker upp ärenden direkt vid sittande bord vilket gör att
vår KS-grupp måste fatta snabba beslut som inte är
förankrade hos medlemmar. Beslutsprocessen är då inte
demokratisk. Det försvårar också möjligheterna att
kontrollera sakkunskaperna, samla in annan fakta som kan
vara betydelsefull i ärendet osv. Jag är missnöjd med
ärendehanteringen som gör att man inte kan ha
framförhållning i beslutsprocessen.

Majoriteten Kulturnämnden Delvis
Dokumentationen är ofta ofullständig och kompletteras först
vid sittande möte. Kartmaterialet är ibland otydligt.

Majoriteten Kulturnämnden Delvis

Kulturnämnden oftast ute i sista minuten med kallelser,
svårt att hinna med att åka och titta på vissa ärenden på
plats.

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis

Det kan vara för kort tid att hinna förbereda sig, läsa in eller
ha ett demokratiskt medlemsmöte för att fatta beslut i
frågan.

Majoriteten Kommunstyrelsen Inte alls

Man tvingas förlita sig på att ärendet har behandlats korrekt
tidigare i remissförfarandet i olika nämnder. Det gäller
samtliga nämnder.
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Majoriteten Fritidsnämnden Delvis

Skriftlig info först vid möten. Detta medför otillräcklig
penetrering av ärenden och minskade möjligheter att ställa
relevanta frågor.

Oppositionen
Samhällsbyggnads
-nämnden Delvis

Det delas ofta ut handlingar på mötet, eller en timme före,
som jag inte sett innan.

2.1.2 Bedömning

En betydande majoritet av de svarande (74 procent) anser att de får beslutsärenden i
tillräckligt god tid inför sammanträdet att de kan förbereda sig. Nedbrutet på nämnd
framkommer dock att det finns ett förbättringsutrymme hos framför allt kulturnämnden,
där över 40 procent upplever det, men även hos kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-
nämnden, vilket också kommentarerna påvisar.

2.2 Underlagens dokumentation

Detta frågeområde har undersökts genom att undersökningsdeltagarna fått ta ställning till
påståendet: De utsända beslutsunderlagen brukar vara kompletta och underbyggda med
tillräcklig mängd relevant fakta och dokumentation för ärendet.

2.2.1 Iakttagelser

I figuren nedan anges resultatet för påståendet: De utsända beslutsunderlagen brukar vara
kompletta och underbyggda med tillräcklig mängd relevant fakta och dokumentation för
ärendet fördelat på samtliga svarande. Det vill säga att 31 personer eller 74 procent (31
personer av 42 svaranden) har svarat att de instämmer i huvudsak eller helt.



Granskning av beslutsunderlagens kvalitet – Vallentuna kommun, slutex.

(10)

28 3-9-2

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%



Granskning av beslutsunderlagens kvalitet – Vallentuna kommun, slutex.

(11)

När resultatet bryts ner på nämnder framkommer en mer specificerad bild. Samtliga
svaranden upplever störst problem med att få kompletta och underbyggda beslutsunderlag
med tillräcklig mängd relevant fakta och dokumentation från framför allt
samhällsbyggnadsnämnden, där över 40 procent upplever detta som ett problem, men det
förekommer även hos fritidsnämnden och kommunstyrelsen. OBS! Resultatet för
utbildningsnämnden samt myndighetsnämnden för teknik och miljö har utelämnats i
grafen nedan på grund av för låg svarsfrekvens.

De kommentarer som framkom i samband med att undersökningsdeltagarna tog ställning
till påståendet: De utsända beslutsunderlagen brukar vara kompletta och underbyggda
med tillräcklig mängd relevant fakta och dokumentation för ärendet återges nedan.

Jag tillhör Ledamot i Svar Kommentar

Majoriteten Kommunstyrelsen I huvudsak
Ibland läggs nya ärenden ut vid sittande bord - inte
tillfredsställande.

Majoriteten Kommunstyrelsen I huvudsak Kartor har varit svåra att se, då kopiering sker i
svartvitt, men möjligheten finns att se kartan på
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nätet.

Majoriteten
Samhällsbyggnads-
nämnden I huvudsak

Se föregående fråga SBN.

Oppositionen
Myndighetsnämnden
för teknik och miljö Delvis

Se nästa fråga.

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis

För att minska pappersmängden och kostnaderna så
har man förminskat textstorleken och t.ex. kartor
och diagram är helt oläsbara. Oftast är det bara
svart smörja som inte går att tyda. Samtidigt skulle
jag vilja ha tjänstemannaunderlag som belyser
ärenden från alla håll dvs från oppositionens håll så
att alla faktorer får spela sin roll innan beslutet
fattas. Det saknas nästan regelbundet
konsekvensanalyser till exempel. Oftast också
jämförelser med kommuner jämfört med vår, inte
bara nordostkommuner. I KSAU, KS och även
fullmäktige.

Majoriteten
Samhällsbyggnads-
nämnden Delvis

KF. Ibland saknas viktiga underlag och ibland
skickas det ut massor av ointressant material.

Majoriteten Utbildningsnämnden Delvis Oftast undermåliga kartmaterial/ritningar.

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis

Det finns för lite tid avsatt för oppositionen att
sätta sig in i och delta i förberedande utredningar.
Man har inte helhetsgreppet. Och jag saknar
konsekvensanalyser. Hur ska jag veta vad dessa
beslut innebär på lång sikt för invånarna. Detta är
ju naturligtvis en ideologisk fråga. Man kan ju
gissa sig till det kanske. Gäller alla nämnder.
Ibland går det ruskigt fort när beslut ska tas. Då
blir man misstänksam att man inte fått veta allt.
Men motioner tar alltid ett år eller mer att få
behandlade, det tycker vi är ohederligt.

Majoriteten
Myndighetsnämnden
för teknik och miljö Delvis

Det händer allt oftare att förvaltningens förslag
bygger på subjektiva bedömningar istället för
konkreta beräkningar och uppskattningar. Kan man
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inte ens bedöma storleksordningen av en
verksamhets miljöpåverkan är det omöjligt att fatta
ett (myndighets)beslut.

Majoriteten Fritidsnämnden Inte alls

I FN saknas ofta underlag om hur många
medlemmar och aktiviteter en förening har som
söker bidrag. Det gör att vi ofta inte har en aning
om hur ekonomiskt effektivt bidragen är. Ibland
upplever jag rent av att förvaltningen försöker att
mörka, t ex när en skytteförening med bara ca 10
medlemmar sökte bidrag för att utrusta en
föreningslokal. Tjänstemännen och politikernas
nära kopplingar till föreningarna brukar inte heller
nämnas.

Majoriteten Kommunstyrelsen Inte alls

Dåliga kartor, obefintliga kartor hänvisning till
dokument som överhuvudtaget inte finns med i
underlaget.

Oppositionen
Samhällsbyggnads-
nämnden Delvis

Adresser och kartor.

Majoriteten Fritidsnämnden Delvis

Saknas: relevant ekonomisk information
(budgetdetaljer, redovisning, tillförlitliga
avvikelseanalyser).

2.2.2 Bedömning

En betydande majoritet av de svarande (74 procent) anser att de utsända beslutsunderlagen
brukar vara kompletta och underbyggda med tillräcklig mängd relevant fakta och
dokumentation. Nedbrutet på nämnd framkommer dock att det finns ett klart
förbättringsutrymme inom framför allt samhällsbyggnadsnämnden, drygt 40 procent av de
svarande anser det, men även fritidsnämnden och kommunstyrelsen har problem inom
detta område, vilket även kommentarerna påvisar.
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2.3 Beslutsunderlagens allsidiga belysning

Detta frågeområde har undersökts genom att undersökningsdeltagarna fått ta ställning till
påståendet: Det förekommer att muntlig dragning sker i ärenden som ersättning för
skriftlig dokumentation.

2.3.1 Iakttagelser

I figuren nedan anges resultatet för påståendet: Det förekommer att muntlig dragning sker
i ärenden som ersättning för skriftlig dokumentation fördelat på samtliga svarande. Det
vill säga att 36 personer eller ca 86 procent (36 personer av 42 svaranden) har svarat att de
inte alls eller delvis instämmer. OBS! De röda staplarna i detta sammanhang ska tolkas
som ett positivt resultat.

2 2-27-9
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När resultatet bryts ner på nämnder får vi följande graf. Samtliga svaranden upplever
störst problem med muntlig dragning som ersättning för skriftlig dokumentation i framför
allt kulturnämnden där fler än 30 procent tycker det. OBS! Resultatet för
utbildningsnämnden samt myndighetsnämnden för teknik och miljö har utelämnats i
grafen nedan på grund av för låg svarsfrekvens.

De kommentarer som framkom i samband med att undersökningsdeltagarna tog ställning
till påståendet: Det förekommer att muntlig dragning sker i ärenden som ersättning för
skriftlig dokumentation återges nedan.

Jag tillhör Ledamot i Svar Kommentar

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis

Lite för ofta muntlig info som ändrar och även ibland
motsäger utsänd info.
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Oppositionen
Myndighetsnämnden
för teknik och miljö Delvis

Myndighetsnämnden oftast för att det sker som
komplettering till ett ärende eller att ärendet är helt nytt.
Men det fungerar bra ändå för att föredragande
tjänstemän tar sig tid att på ett bra sätt redogöra för
ärendet.

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis

Man hinner inte nerteckna all fakta och hinner inte
heller forma sin egen uppfattning i fråga. Det kan dyka
upp meningsskiljaktigheter om vad som har sagts på
mötet egentligen. Mest sker det i KSAU men det
förekommer även i KS.

Majoriteten
Samhällsbyggnads-
nämnden Delvis

I ärenden som brådskar, t ex kort remisstid. Men då har
samråd med ordföranden skett.

Oppositionen Socialnämnden Delvis

Sekretessärenden i socialnämnden, inte så ofta.

Majoriteten
Myndighetsnämnden
för teknik och miljö Delvis

Det sker viss komplettering, vilket givetvis är ok om
det finns nya fakta (t ex en ombesiktning eller nya
handlingar som kommit in). Ibland behöver även
beslutsunderlaget förklaras.

Oppositionen Inte alls
Inte så vitt jag kan påminna mig.

Majoriteten Fritidsnämnden Delvis
Inte i omfattning att jag uppfattar det som ett problem.

Majoriteten
Samhällsbyggnads-
nämnden Delvis

Vissa ärenden kan behöva kompletteras med utlåtande
från tjänstemän, sent inkomna förtydliganden eller
bilagor. Ledamöterna ställer frågor som indirekt kan ha
betydelse för ställningstagandet av ärendet. Mao,
frågor, dialoger med förtydligande svar förekommer
oftast på våra möten.

2.3.2 Bedömning

En stor majoritet av de svarande (86 procent) anser inte att det förekommer muntlig
dragning i de ärenden där skriftlig dokumentation krävs. Nedbrutet på nämnd
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framkommer dock att det finns ett klart förbättringsutrymme inom framför allt
kulturnämnden där fler än 30 procent tycker det.
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2.4 Beslutsunderlagens pedagogiska utformning

Detta frågeområde har undersökts genom att undersökningsdeltagarna fått ta ställning till
påståendet: Beslutsunderlagen brukar uppfylla rimliga krav på pedagogisk utformning i
syfte att underlätta inläsning och förståelse.

2.4.1 Iakttagelser

I figuren nedan anges resultatet för påståendet: Beslutsunderlagen brukar uppfylla rimliga
krav på pedagogisk utformning i syfte att underlätta inläsning och förståelse fördelat på
samtliga svarande. Det vill säga att 31 personer eller 74 procent (31 personer av 42
svaranden) har svarat att de instämmer i huvudsak eller helt.

27 4-9-1
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När resultatet bryts ner på nämnder får vi följande graf. Samtliga svaranden upplever
störst problem (nästan 50 procent) med beslutsunderlagens pedagogiska utformning hos
fritidsnämnden. OBS! Resultatet för utbildningsnämnden samt myndighetsnämnden för
teknik och miljö har utelämnats i grafen nedan på grund av för låg svarsfrekvens.

De kommentarer som framkom i samband med att undersökningsdeltagarna tog ställning
till påståendet: Beslutsunderlagen brukar uppfylla rimliga krav på pedagogisk utformning
i syfte att underlätta inläsning och förståelse återges nedan.

Jag tillhör Ledamot i Svar Kommentar

Majoriteten
Barn- och
ungdomsnämnden Vet ej

Pedagogiskt utformade beslutsunderlag? Nej det
tycker jag väl inte men det är svårt i KF där många
ärenden innehåller så mycket info. I BUN däremot
har det blivit bättre och bättre när det gäller
handlingarna.
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Majoriteten Kommunstyrelsen I huvudsak Vissa nämnder använder många fackuttryck.

Majoriteten
Samhällsbyggnads-
nämnden I huvudsak

Har blivit bättre.

Oppositionen Kulturnämnden Delvis

Kartmaterialet kunde kanske vara bättre.

Oppositionen
Myndighetsnämnden
för teknik och miljö Delvis

Kartunderlag bilder mm är oftast totalt oläsliga
eftersom dom oftast är fotokopierade från stora
format, dessutom är det oftast kopierat från färgat
underlag vilket leder till att det är endast en svart
gröt av allt. Det bästa vore att få den typen av
handlingar digitalt i någon form (access till den plats
i kommunens IT system där dokumentationen kan
ses eller på ett USB minne eller liknande)

Oppositionen Kommunstyrelsen Delvis

Krånglig svenska. Flera beslut tas. Ibland är det
svårt att avgöra vem eller när beslutet togs. Har inga
konkreta förslag. Förklarande svenska kanske. Man
ska tänka att alla ska kunna förstå vad som beslutats,
oavsett om man är politiker eller inte. Alla
medborgare ska ju kunna ta till sig vad som beslutas.
Så tror jag inte att det är nu.

Majoriteten
Myndighetsnämnden
för teknik och miljö Delvis

Det är väldigt skiftande kvalitet på handlingarna.
Ibland är de fullständiga och lättbegripliga, ibland
behövs det en muntlig förklaring. Med tanke på att
även de sökande får ta del av handlingarna i ett
ärende vore det önskvärt att alla handlingar höll
samma (höga) nivå på begriplighet. Det finns gott
om exempel att detta är möjligt utan att ge avkall på
juridisk exakthet.

Majoriteten Fritidsnämnden Delvis
Generellt tycker jag att det är många upprepningar i
texterna, vilket leder till många copy-paste fel.

Majoriteten Fritidsnämnden Delvis
Saknas: stringent struktur, god pedagogik.



Granskning av beslutsunderlagens kvalitet – Vallentuna kommun, slutex.

(21)

2.4.2 Bedömning

En betydande majoritet av de svarande (74 procent) anser att beslutsunderlagen brukar
uppfylla rimliga krav på pedagogisk utformning. Nedbrutet på nämnd framkommer dock
att det finns ett klart förbättringsutrymme inom framför allt fritidsnämnden där nästan 50
procent av de svarande anser att beslutsunderlagen skulle kunna förbättras avseende
pedagogisk utformning. Denna kritik går även att skönja i kommentarerna.

3. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att genomförd undersökning generellt visar att en
betydande majoritet av de ledamöter som deltagit anser att beslutsunderlagen är utformade
på ett sådant sätt att de ges rimliga förutsättningar att inhämta nödvändig information för
sitt beslutsfattande. Dock bör man beakta att det finns ett förbättringsutrymme hos framför
allt kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden men också fritidsnämnden och
kulturnämnden. Lämnade kommentarer påvisar bland annat att det förekommer kritik mot
de kart- och ritmaterial som lämnas i beslutsunderlagen till nämnderna vilket således är ett
förbättringsområde.
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