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Utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag (KS 2020.012)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets kansli har i enlighet med verksamhetsplanen för 2019 och det 
kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög 
kvalitet, utvärderat den upplevda kvaliteten på beslutsunderlagen bland kommunens 
förtroendevalda politiker. Utvärderingen knyter också an till arbetet med Sveriges 
Kvalitetskommun. Under perioden juli till november 2019 genomfördes en 
enkätundersökning där de förtroendevalda hade möjlighet att framföra sina synpunkter på 
beslutsunderlagen. I bilagd rapport presenteras enkätresultaten och kansliets förslag på 
åtgärder, som kommer fungera som riktmärken i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-13
 Rapport, utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderag

Expedieras till 
Akten
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Utvärdering av upplevd kvalitet på 
beslutsunderlag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Ärendet i korthet
Kommunledningskontorets kansli har i enlighet med verksamhetsplanen för 2019 och 
det kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet 
av hög kvalitet, utvärderat den upplevda kvaliteten på beslutsunderlagen bland 
kommunens förtroendevalda politiker. Utvärderingen knyter också an till arbetet med 
Sveriges Kvalitetskommun. Under perioden juli till november 2019 genomfördes en 
enkätundersökning där de förtroendevalda hade möjlighet att framföra sina 
synpunkter på beslutsunderlagen. I bilagd rapport presenteras enkätresultaten och 
kansliets förslag på åtgärder, som kommer fungera som riktmärken i förvaltningens 
fortsatta utvecklingsarbete. 

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-13
 Rapport, utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef
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Utvärdering av upplevd 
kvalitet på beslutsunderlag
Bakgrund

Kansliets enkätundersökning anknyter till det kommungemensamma målet 
om att Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 
Enkätundersökningens syfte var att utvärdera den upplevda kvaliteten på 
beslutsunderlagen bland kommunens förtroendevalda politiker samt ge 
förvaltningen underlag till fortsatt utvecklingsarbete. I denna rapport 
presenteras enkätresultaten och kansliets förslag om åtgärder. 

Sammanfattning

Enkäten skickades ut till samtliga förtroendevalda politiker inom Vallentuna 
kommun under perioden 2019-07-05 – 2019-11-13.

Enkäten hade en svarsfrekvens på 71 procent med spridning efter 
partitillhörighet, nämnduppdrag, majoritet och opposition. 
Bortfallsfrekvensen gör att resultatet inte kan betraktas som representativt 
för hur kvaliteten på beslutsunderlagen upplevs bland samtliga 
förtroendevalda inom kommunen. Enkäten utgör dock ett användbart 
underlag för kommunen i dess fortsatta arbete med kvalitetshöjande 
åtgärder.

Resultatet visar att en stor grupp, 44 procent av de svarande, instämmer 
delvis med påståendet ”beslutsunderlagen är av tillräckligt hög kvalitet för 
att jag ska kunna fatta välgrundade beslut” vilket kan tolkas som att det 
råder en relativt bred uppfattning om att olika beslutsunderlag är av en 
varierad kvalitet. Denna tolkning stärks ytterligare av svaren på enkätens 
fortsatta frågor där den upplevda kvalitetsgraden är högre för ekonomiska 
redovisningar än för konsekvensanalyser.
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1. Förtroendevaldas synpunkter

1.1 Beslutsunderlagens övergripande kvalitet (fråga 1)

Figur 1. ”Beslutsunderlagen är av tillräckligt hög kvalitet för att jag 
ska kunna fatta välgrundade beslut.”

Figur 1 beskriver den generella upplevelsen av olika beslutsunderlag. 44 
procent av de svarande instämmer helt eller i hög grad med påståendet att 
beslutsunderlagen är av tillräckligt hög kvalitet för att kunna fatta 
välgrundade beslut. 12 procent av de svarande svarade att de i låg grad eller 
inte alls instämmer med påståendet. 44 procent av de svarande, instämmer 
delvis med påståendet.
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1.2 Konsekvensanalyser (fråga 2)

Figur 2. ”Analyser och konsekvenser som redovisas inför större föreslagna 
förändringar, exempelvis en större omorganisation eller en större investering, 
redovisas väl.”

I samband med större föreslagna förändringar ska förvaltningarna redovisa 
en konsekvensanalys. Enkätundersökningen visar att 
konsekvensanalysunderlaget är den del av beslutsunderlagen som flest 
upplever som bristfälligt. I figur 2 framgår att 28 procent instämmer helt 
eller i hög grad med påståendet om att de analyser och konsekvenser som 
redovisas inför större föreslagna förändringar redovisas väl, medan 38 
procent instämmer delvis och 33,5 procent instämmer i låg grad eller inte 
alls med påståendet. En större andel anser således att 
konsekvensanalyserna som redovisas inför större föreslagna förändringar 
kan redovisas bättre. 

Bland de svarande tenderar den politiska majoriteten att vara mer nöjda med 
konsekvensanalysunderlaget än oppositionspartierna.

Konsekvensanalysunderlaget är även den del av enkäten som flest har valt 
att kommentera i fritextsvaren till enkäten.

Sammanvägda synpunkter från fritextsvaren:

 Konsekvensanalyserna kan bli mer utförliga. Utredningar/tjänsteskrivelser 
upplevs ibland som ytliga.

 Det är viktigt att konsekvensanalyserna görs i rätt skede av beslutsprocessen, 
det vill säga i god tid innan beslut fattas.

 Ibland saknas underlag/bilagor.
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1.3 Ekonomi- och verksamhetsredovisning (fråga 3)

Figur 3. ”Redovisningar/uppföljningar som nämnden får i ekonomi- 
och verksamhetsfrågor, exempelvis månadsuppföljningar och 
rapporter/utredningar om befintlig verksamhet, är tillräckliga och 
tydliga.”

Nämnderna får löpande månadsuppföljningar gällande mål, budget och 
verksamhetsfrågor. Enkätundersökningen visar att dessa beslutsunderlag 
överlag upplevs tydliga och tillräckliga. I figur 3 framgår att 65 procent av de 
svarande instämmer helt eller i hög grad med påståendet om att de 
redovisningar och uppföljningar som nämnden får i ekonomi- och 
verksamhetsfrågor är tillräckliga och tydliga. 24 procent instämmer delvis 
med påståendet, vilket kan tolkas som att underlagen har en varierande 
kvalitet och ibland kan upplevas som otydliga och otillräckliga. Endast 8 
procent av de svarande instämmer i låg grad eller inte alls med påståendet. 
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1.4 Språk och struktur i beslutsunderlagen (fråga 4)

Figur 4. ”Beslutsunderlagen är skrivna på ett språk som gör dem 
lättbegripliga.”

Ett lättbegripligt språk underlättar de förtroendevaldas läsning av beslutsunderlagen. 
Enkätundersökningen visar att en övervägande stor andel instämmer med påståendet 
att beslutsunderlagen är skrivna på ett språk som gör dem lättbegripliga. I figur 4 
framgår att 73 procent av de svarande instämmer helt eller i hög grad med 
påståendet. Endast 11 procent instämmer i låg grad med påståendet och noll procent 
instämmer helt i påståendet. 16 procent instämmer delvis med påståendet vilket kan 
tolkas som att beslutsunderlagen varierar i språklig kvalitet. I fritextsvaren till 
enkäten framgår dock att det inte är språket i sig som de förtroendevalda har 
synpunkter på. Synpunkterna berör i huvudsak textens tydlighet kopplat till upplägg 
och struktur. 

Sammanvägda synpunkter från fritextsvaren:

 Språket i beslutsunderlagen är bra, men textens upplägg och struktur kan 
förbättras. 

o Beslutsunderlagen kan göras mer koncisa och innehållsrika.
o Sammanfattningarna kan förbättras för att underlätta läsningen av 

underlaget. Det är viktigt att sammanfattningarna lyfter det mest 
väsentliga. 

o I beslutsunderlagen bör det tydligare framgå vad som utgör förslag 
till beslut.

 Enigheten och samstämmigheten i underlaget kan förbättras. Ibland finns en 
upplevd diskrepans mellan sammanfattningen och underlaget. 
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1.5 Beslutsunderlagens omfattning (fråga 5)

Figur 5. ”Beslutsunderlagen kan vara för omfattande, dvs. att det är för mycket 
bilagor, bilder, etc.”

I figur 5 framgår att 16 procent instämmer att beslutsunderlagen faktiskt kan vara för 
omfattande, medan 35 procent anser att beslutsunderlagen i låg grad är för 
omfattande. Ungefär hälften av de svarande, 49 procent, håller delvis med om 
påståendet att beslutsunderlagen volymmässigt är för omfattande. Resultatet skulle 
kunna tolkas som att innehållet i beslutsunderlagen i viss mån är för omfattande utan 
att vara relevant. När det gäller exempelvis konsekvensanalyser och 
sammanfattningar så kan de förbättras så att beslutsunderlagens totala omfattning 
minskar och innehållet blir mer koncist och lättöverskådligt. 
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1.6 Extra ärenden (fråga 6)

Figur 6. “Det är problem att extra ärenden, dvs ärenden/underlag som inte finns 
med i kallelsen, ändå tas upp till behandling.”

I nämnderna kan det av olika skäl ibland tillkomma extra ärenden eller underlag som 
inte funnits med i kallelsen. Det kan bland annat bero på att ärenden inte är klara i tid 
eller att beslut behöver fattas med kort varsel. De förtroendevaldas upplevelse av 
extra ärenden som inte tas med i kallelsen skiljer sig åt, och figur 6 ovan illustrerar 
den spridda upplevelsen. Den stora spridningen mellan svaren gör att det blir svårt 
att dra några bestämda slutsatser utifrån svaren. Andelen extraärenden kan skilja sig 
mellan olika nämnder utifrån deras olika verksamhetsområden, där exempelvis beslut 
i individärende kan behöva fattas med mycket kort varsel. Den stora spridningen kan 
således förklaras av dispersionen i olika nämnder. 
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2. Förslag på åtgärder

2.1 Identifierade förbättringsområden

Nedan sammanfattas de förbättringsområden som identifierades i föregående kapitel. 

Genomgående anser respondenterna att redovisningar och analyser av konsekvenser 
inför större förändringar (exempelvis större omorganisationer eller större 
investeringar) bör göras mer utförliga. 

Språket i beslutsunderlagen är bra, men textens upplägg och struktur kan förbättras 
där särskilt fokus bör läggas vid:

 Större vikt bör läggas vid sammanfattningen av underlagen
 Texterna  bör göras mer koncisa och innehållsrika
 Förslag till beslut och dess motivering bör tydligt framgå av underlaget
 Enigheten och samstämmigheten i det totala underlaget kan förbättras. 

Ibland finns en upplevd diskrepans mellan sammanfattningen och underlaget 
som helhet

2.2 Planerade och vidtagna åtgärder

2.2.1 Utveckla formuleringsmallen för tjänsteskrivelser 

Kommunstyrelsens kansli arbetar ständigt med att förbättra sina administrativa 
rutiner. Genom att utveckla den formuleringsmall för tjänsteskrivelser som 
förvaltningarna använder sig av, kan beslutsunderlagen förbättras. Utvecklingsarbetet 
anknyter till kvalitetsmålen i verksamhetsplanen för 2020. I kommunstyrelsens 
kanslis genomförandeplan för 2020, har aktiviteter för att förbättra befintliga 
instruktioner tagits fram, vilka redogörs för nedan. 

Den befintliga mallstrukturen anger rubriker och för rubrikerna relevanta frågor att 
besvara, exempelvis: Vad handlar ärendet om? Vad har hänt hittills i ärendet? Vad 
är nästa steg i ärendet? Om detta kostar, vilken budget kommer att belastas? 

Den nya formuleringsmallen kommer innebära en ny rubriksättning med 
obligatoriska rubriker för konsekvensanalysområden, exempelvis ekonomiska 
konsekvenser. Syftet med förändringen är inte att rubrikerna ska öka 
beslutsunderlagens omfattning, utan tvärtom att skapa tydlighet och en struktur som 
ökar beslutsunderlagens kvalitet. 

Därutöver kommer en ny rutin för snabbanalys och initial bedömning tas fram som 
stöd till att skriva tjänsteskrivelse och framtagning av beslutsunderlag. 
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2.2.2 Checklistor för särskilt viktiga konsekvenser

Ett antal särskilda områden där konsekvensanalys bör genomföras har identifierats 
och för dessa områden har en ny mallstruktur skapats i tjänsteskrivelserna. För att 
öka likformigheten och läsbarheten i olika underlag kommer checklistor att tas fram 
som stöd i handläggningen.  Nedan följer några exempel på identifierade områden 
och checklistor.  

Checklista för barnkonventionen

 Hur påverkar detta beslut barns och ungdomars situation? Har barn och 
ungdomar haft möjlighet att påverka eller lämna synpunkter på förslaget? 
Beskriv! (Om ej relevant: ”Beslutet berör inte barn/unga. Att inhämta barn- 
och ungdomars synpunkter bedöms inte vara relevant i detta 
sammanhang.” Varför?)

Checklista för hållbarhet

 Hur påverkar detta beslut klimat- och miljö? Beskriv hur och vad som 
beaktats. Följer beslutet kommunens hållbarhetsmål och nationella 
klimatmål? Beskriv! (Om ej, relevant: ”Beslutet har inte någon klimat- eller 
miljöpåverkan. Att beskriva konsekvenser för klimat-och miljö bedöms inte 
vara relevant i detta sammanhang.” Varför?)

2.3 Språk och struktur

I utvecklingsarbetet med en ny formuleringsmall för tjänsteskrivelser kommer de 
förtroendevaldas synpunkter avseenden språk och struktur att tas i beaktande.  

Formuleringsmallen blir ett pedagogiskt verktyg att använda och hänvisa till i den  
löpande kontakten mellan förvaltningar. 

Checklistan bidrar till att anpassa innehållet till mottagarna och syftet. Innehållet blir 
då strukturerat på ett logiskt och ändamålsenligt sätt genom att texten har 
informativa rubriker och beskriver vilken typ av information som behöver noteras. 
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