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provide the politicians with information of a more momentary nature. The 
authors came to the conclusion that the municipality is quite successful in 
providing the politicians with information support despite the lack of well-
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Sammanfattning 

Syftet med den här magisteruppsatsen är att utvärdera kommunalpolitikernas 
informationsförsörjning i Härryda kommun. För att göra detta skall följande frågor 
besvaras: 
 

• Vilka informationsbehov har politikerna i Härryda kommun? 
• Vilka informationsresurser och informationstjänster finns för politikerna i 

Härryda kommun? 
• Hur väl överensstämmer de befintliga informationsresurserna och 

informationstjänsterna med politikernas informationsbehov? 
 
Uppsatsförfattarna utgår ifrån antagandet att informationen är en för organisationer 
nödvändig resurs som måste styras för att ge de fördelar som den anses vara beskaffad 
med och för att undvika de faror som ligger i att sakna en tydlig styrning av 
informationsresurserna. 
 
I Orna (1999) och Henczel (2000) presenteras informationsauditen som ett verktyg att 
utvärdera en organisations informationshantering i förhållande till dess övergripande 
mål. 
 
Utifrån en genomgång av vad läroböcker i organisationsteori och informationsvetenskap 
på universitetsnivå säger om information i en organisationell kontext utarbetar 
uppsatsförfattarna en modell för hur organisationens informationssystem bör vara 
utformat. Stor vikt läggs vid att informationshanteringen skall syfta till att 
organisationens övergripande mål uppfylls (i förlängningen handlar det om 
organisationens långsiktiga överlevnad). Modellen säger också att organisationen skall 
skaffa sig en balanserad portfölj av informationsresurser som är anpassad till 
organisationens speciella egenskaper och begränsningar. 
 
Politikernas informationsförsörjning i Härryda kommun har av uppsatsförfattarna 
undersökts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med informationsväktare 
(kommundirektören, en beredningssekreterare och kommunsekreteraren) och 
informationsintressenter (politikerna). 
 
Den beslutssituation som politikerna befinner sig i är ofta svårtolkad; de frågor de 
behandlar har ett framtidsperspektiv, är komplicerade och rör en övergripande nivå. 
Mänskliga informationskällor är de som enligt teorin är bäst lämpade för den här typen 
av informationssituationer. På grund av de organisationella begränsningarna i Härryda 
kommun (med undantag för de två kommunalråden är politikerna sällan några direkta 
kontakter med tjänstemännen på förvaltningsnivån) kan denna informationskälla 
användas endast i ringa grad. Istället sker politikernas informationsförsörjning till stor 
del med hjälp av ett textmaterial bestående av sammanställd och sammanfattad 
information som skickas till politikerna så att de på egen hand kan sätta sig in i 
frågorna. 
 
Ansvaret att förse politikerna med formell information om vad som sker i den 
kommunövergripande nivån ligger på tjänstemännen på förvaltningsnivån. 



Informationen delges politikerna i form av beslutsunderlag där varje förslag till beslut 
presenteras med olika beslutsalternativ och konsekvensbeskrivningar. 
 
Den informationstjänst som beredningssekreterarnas erbjuder politikerna i KF-
beredningarna är mer projektinriktad, eftersom politikerna där oftare jobbar med ett 
område i taget. I första hand sker denna informationsinhämtning genom att 
beredningssekreteraren tar kontakt med olika myndigheter och organisationer för att ta 
reda på vilken information som finns inom deras område. 
 
Uppsatsförfattarna anser att deras resultat visar att kommunen i många stycken lyckas 
relativt väl med att tillgodose politikernas informationsbehov, men att det finns 
områden där förbättringar kan göras. Bland annat skulle det vara bra om politikerna 
utbildades i att göra enklare informationssökningar så att de i högre grad kan skaffa sig 
kompletterande information på egen hand. 
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1 Inledning 

Under utbildningens gång har vi vid ett flertal tillfällen, både på föreläsningar och i 
kurslitteratur, mötts av påståendet att information är en för företag och andra 
organisationer nödvändig resurs. I vissa fall ses informationshanteringen till och med 
som direkt avgörande för organisationens förmåga att överleva på längre sikt. Studier av 
organisationers informationshantering och deras informationshanteringssystem har 
därför hög relevans. 
 
Som andra resurser av vikt behöver informationen dock styras för att ge de fördelar som 
den förmodas vara beskaffad med och för att undvika de problem som kan uppstå om 
organisationen inte har den information den behöver. Orna (1999) specificerar dessa 
problem. Bland annat talar hon om dåligt koordinerade informationsaktiviteter och 
informationssystem, vilket leder till ett ofullständigt utnyttjande av information; 
informationsaktiviteter som kontrolleras av personer som inte har de nödvändiga 
kunskaperna om hur organisationer eller information fungerar; informationsaktiviteter 
som saknar förankring i organisationens övergripande mål; investeringar i IT som 
saknar relevans för organisationens mål; oförmåga att sammanföra relevant information 
från olika källor (34 ff.). 
 
Vi anser dock inte att det är möjligt att styra något utan att först veta vad man gör i 
förhållande till vad man borde göra eller vad man har i förhållande till vad man borde 
ha. Detta har gjort oss intresserade av hur man kan gå till väga för att utvärdera de 
informationsresurser som finns i organisationen och hur dessa används i relation till de 
behov som organisationen har. 
 
Vid samtal med vår handledare Elena Maceviciute fick vi tips om informationsaudit 
(‘revision av information, informationsutvärdering’) som presenteras av bland andra 
Orna och Henczel som en metod att utvärdera i vilken utsträckning som en 
organisations informationsresurser verkligen verkar för att uppfylla organisationens 
övergripande mål, dvs. i slutändan dess förmåga att överleva på lång sikt. Efter en 
genomläsning av Orna (1999) och Henczel (2001) bestämde vi oss för att försöka 
tillämpa dessa idéer på en verklig organisation. 
 
Varje svensk medborgare är medlem i en kommun och den service som kommunerna 
erbjuder (bland annat skola, barnomsorg, äldreomsorg, brandförsvar, sophantering 
m.m.) kommer vi alla i kontakt med. Dessutom sysselsätter kommunerna, enligt 
Petersson (1998, s 79), ungefär en femtedel av samtliga förvärvsarbetande i Sverige. 
Både genom att kommunerna spelar en sådan stor roll för våra liv genom den service de 
erbjuder och genom att de utgör så många personers arbetsplats anser vi att det är 
intressant att studera dem. 
 
Eftersom den tid som står till vårt förfogande för att skriva den här uppsatsen är 
begränsad har vi valt att pröva de här idéerna på Härryda kommun, där en av oss är 
bosatt, för att i möjligaste mån begränsa den tid som krävs för insamling av data. Efter 
att ha kontaktat kommunalrådet i Härryda kommun och diskuterat frågan med honom 
kom vi överens om att vi skulle genomföra en informationsaudit i kommunen. 
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För att avgränsa arbetet valdes den politiska nivån. Vi tror att den politiska nivån är 
lämpad för den här typen av studie då den är informationsintensiv. Kommunpolitikerna 
har behov av att sätta sig in i ett stort antal frågor för att kunna fatta riktiga beslut. Det 
är viktigt att den information som de bygger sina uppfattningar på är av hög kvalitet då 
deras beslut kommer att påverka livet för medborgarna i kommunen. 

1.1 Härryda kommun 

Härryda kommun fick sin nuvarande form 1971 då kommunerna Landvetter, Björketorp 
och Råda slogs samman. 1 Kommunen har idag ca 31 000 invånare och ligger i Västra 
Götalands län mellan Göteborg och Borås. Härryda kommun består av tätorterna: 
Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö (www.harryda.se, 
27/3-03). 
 
Efter valet 1998 införde Härryda kommun en ny politisk organisation genom att alla 
traditionella nämnder togs bort. Enligt Bäck (2001) har den nya organisationen lett till 
att Härryda kommunen har en extremt liten politisk organisation i förhållande till hur 
många personer som bor i kommunen (Bäck, Siverbo & Brorström 2001, s 12). 
 
Efter valet 2002 fick Härryda kommun en borglig majoritet bestående av fem partier 
(Moderaterna, Folkpartiet, Sveriges pensionärers intresseparti, Kristdemokraterna och 
Centerpartiet). Oppositionen består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. 

1.2 Definitioner 

Vi definierar redan här begreppen informationsförsörjning och informationsaudit 
eftersom de är grundläggande för den här uppsatsen. 

1.2.1 Informationsförsör jning 

Med informationsförsörjning avser vi organiserad överföring av information i syfte att 
förse en specifik målgrupp med den information som den behöver för att kunna uppnå 
sina mål. 

1.2.2 Informationsaudit 

Det engelska ordet audit betyder på svenska ’revision, granskning av räkenskaper’ 
(Nordstedts engelska ordbok 1997, s 43). Sammansättningen information audit betyder 
således ’revision/granskning av information, informationsgranskning’. Vi har dock här 
valt att använda en direktöversättning av termen: informationsaudit, eftersom vi tycker 
att ’revision’ är för nära sammanlänkat med granskningen av ett företags ekonomiska 
räkenskaper och att ’granskning’ är för vardagligt för att användas i sammanhanget – 
det är möjligt att granska en organisations informationshantering utan att använda en 
informationsauditansats. 
 

                                                 
1 Redan 1952 hade Härryda och Landvetters kommuner slagits samman till Landvetters kommun 
(www.harryda.se, 8/4-04). 



 

 3 

I litteraturen återfinns ett flertal definitioner av informationsaudit som är snarlika. 
Henczel skriver att trots att många definitioner har föreslagits har inte någon av dem fått 
allmän acceptans. Hon för själv fram Guy St. Clairs definition som den enklaste och 
populäraste:  

… a process that examines how well the organization’s information needs and 
deliverables connect to the organizational mission, goals and objectives (i Henczel 
2001, s XXII). 

Orna (1999) definierar informationsauditen i snarlika termer: 

… a systematic evaluation of information use, resources and flows, with a 
verification by reference to both people and existing documents, in order to 
establish the extent to which they are contributing to an organization’s objectives 
(s 69). 

I den undersökning som vi gör kommer vi att använda informationsaudit i den specifika 
betydelsen:  
 
Utvärdering av i vilken grad Härryda kommuns kommunalpolitikers 
informationsförsörjning uppfyller de krav som ställs på den utifrån politikernas och den 
kommunala organisationens förutsättningar och begränsningar 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att utifrån den informationsauditmodell som Orna och 
Henczel presenterar utvärdera kommunalpolitikernas informationsförsörjning i Härryda 
kommun. 
 
För att genomföra den här studien skall vi söka svaren på följande frågor: 
 

• Vilka informationsbehov har kommunalpolitikerna i Härryda kommun? 
• Vilka informationsresurser och informationstjänster finns för 

kommunalpolitikerna i Härryda kommun? 
• Hur väl överensstämmer de befintliga informationsresurserna och 

informationstjänsterna med kommunalpolitikernas informationsbehov? 

1.4 Uppsatsens disposition 

I detta, det första kapitlet, har vi gett en kort bakgrund till uppsatsen, presenterat det 
valda studieobjektet, Härryda kommun. Vi har även här framförd vårt syfte och 
frågeställning. 
 
I det andra och tredje kapitlet presenteras de teoretiska antaganden och definitioner som 
ligger till grund för uppsatsen. Det andra kapitlet innehåller allmänna teoretiska 
antaganden och definitioner vad gäller organisationsteori och fakta om kommuner. Det 
tredje kapitlet innehåller teorier som berör informationsspecifika aspekter. De 
informationsspecifika aspekter som behandlas är förhållandet mellan information och 
organisationer, information i politiska organisationer och informationskällor. Med 
utgångspunkt i dessa teorier sammanställer vi en normativ modell för organisationers 
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informationshantering. Till sist presenterar vi informationsauditen som en metod för att 
utvärdera denna informationshantering. 
I det fjärde kapitlet presenterar vi den metod som vi använder för att genomföra 
undersökningen. Vi har även under metodkapitlet redogjort för utformning av våra 
intervjumanualer samt intervjuernas genomförande. Vi presenterar också här våra 
informanter. 
 
I det femte kapitlet presenterar vi resultatet av de undersökningar som vi har utfört. Den 
kommunövergripandenivån föreställs först, därefter introducerar vi förvaltningsnivån 
och sedan redogör vi för den politiska nivån. De intervjuade politikerna presenteras var 
för sig. Slutligen presenterar vi intervjuerna med informationsförmedlarna. 
 
I det sjätte kapitlet diskutera vi ett antal aspekter på politikernas 
informationsförsörjning. Vi inleder med att analysera de organisationella 
förutsättningarna och hur de påverkar politikernas informationsförsörjning. Sedan går vi 
igenom de krav som politikernas informationsbehov ställer på 
informationsförsörjningens utformning. Till sist jämför vi den befintliga 
informationsförsörjningen med de krav som vi har identifierat för att se i vilken grad 
som den befintliga informationsförsörjningen uppfyller de krav som ställs på den. 
 
Det sjunde kapitlet innehåller våra slutsatser. Här går vi även igenom hur våra 
avgränsningar har påverkat uppsatsens validitet och reliabilitet. 
 
I det åttonde och sista kapitlet redogör vi för de källor och litteratur vi har använd oss 
av. 
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2 Allmänna teoretiska förutsättningar 

Innan vi ger oss i kast med att avhandla det egentliga ämnet för den här uppsatsen anser 
vi oss tvingade att presentera ett antal grundläggande antaganden som vår framställning 
bygger på. Då dessa kan anses vara allmängods inom de discipliner där de tagits fram, i 
första hand inom företagsekonomin, har vi tillåtit oss att i första hand arbeta utifrån ett 
antal läroböcker i ämnet avsedda för högskola och universitet. Vi tror inte att 
framställningen hade vunnit på att vi hade använt material av mer vetenskaplig karaktär. 
Snarare skulle detta ha gjort framställningen onödigt invecklad för ett arbete på den här 
nivån. Den intresserade hänvisas till att på egen hand konsultera originalkällorna. 

2.1 Organisationsteori 

Organisationsteorin erbjuder själva verktygen för att studera organisationer. Vi anser 
oss därför tvingade att i korthet presentera ett antal grundläggande 
organisationsteoretiska modeller. 

2.1.1 Allmän systemteori 

Den allmänna systemteorin, som ursprungligen utformades av Bertalanffy, beskriver 
organisationer som system. Varje system innehåller delar som står i en viss relation till 
varandra och varje del påverkar de andra delarna i systemet, men är samtidigt beroende 
av helheten. Varje system är dock inte bara är ett system i sig självt, utan det kan också 
innehålla ett antal system, så kallade subsystem och systemet som helhet kan vara del i 
ett större system, så kallad inneslutning. Härigenom är det möjligt att välja analysnivå, 
det vill säga den nivå av system och subsystem som man har för avsikt att studera (i 
Hatch 2000, s. 53). 
 
Genom att vi uppmärksammar systemtänkandet underlättas vårt val av relevanta 
avgränsningar av studieobjektet – Härryda kommuns politiska nivå – både utåt: den 
kommunövergripande nivån som vi kan komma att behöva ta hänsyn till och inåt: att 
den politiska nivån i Härryda kommun i sin tur består av ett antal olika delar som vi 
måste beskriva. Den allmänna systemteorin påminner oss kort och gott om att vi måste 
vara noga med vilken analysnivå vi har valt och konsekvent hålla oss till den (det har 
visat sig att det är svårare än vi trodde!). 

2.1.2 Organisationer – en definition 

Inom organisationsteorin tycks det finnas ett oändligt antal definitioner av 
organisationer. Efter att ha läst igenom ett antal definitioner har vi fastnat för den 
definition som Hall (1999) presenterar. I sin helhet lyder den: 

An organization is a collectivity with a relatively identifiable boundary, a 
normative order (rules), ranks of authority (hierarchy), communications systems, 
and membership coordinating systems (procedures); this collectivity exists on a 
relatively continous basis exists, in an environment, and engages in activities that 
are usually related to a set of goals; the activities have outcomes for organizational 
members, for the organization itself, and for society (s. 30). 
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Den här definitionen kan upplevas som ”knölig” i jämförelse med många andra mer 
eleganta definitioner. Vi anser dock att den har ett antal fördelar, varav den främsta är 
att den sammanfattar en hel del av de idéer som förekommer inom diskussionen om 
organisationer (såsom den kan utläsas ur läroböckerna) och som är till nytta för oss när 
vi skall beskriva den politiska organisationen i Härryda kommun. Vi vill särskilt betona: 
 

• Förekomsten av gränser som gör det möjligt att avgränsa den organisation som 
vi studerar 

• Förekomsten av olika organisationella regler och hierarkiska positioner som vi 
måste identifiera 

• Förekomsten av en omvärld som kan påverka den studerade organisationen 
• Att organisationen är till för att utföra vissa aktiviteter och att dessa aktiviteter är 

relaterade till specifika mål. Vi måste identifiera dessa aktiviteter och de mål 
som styr dessa aktiviteter 

2.1.3 Organisationers mål 

Liksom det finns en lång rad definitioner av ‘organisation’ finns det många definitioner 
av olika typer av organisationella mål. Ytterligare ett problem i sammanhanget är att de 
läroböcker som vi har använt oss av för att göra den här genomgången alla är författade 
på engelska. Det är inte alltid lätt att hitta svenska termer som överensstämmer med de 
engelska. 
 
Det som är gemensamt för de olika beskrivningarna av organisationers mål som vi har 
tittat på är att målen ställs samman i en målhierarki. På det mest övergripande planet 
finns organisationens vision eller mission, som kan sägas vara en utsaga om anledningen 
till organisationens existens. Därefter följer organisationens inriktningsmål och på en 
ännu lägre nivå dess verksamhetsmål, genom vilka missionen/visionen förtydligas och 
förklaras i termer av hur den praktiskt skall uppnås. Mål på en högre nivå i hierarkin är 
mer långsiktiga och stabila än mål på en lägre nivå. 
 
I litteraturen betonas att det är av största vikt att de olika nivåerna i organisationens 
målhierarki överensstämmer med varandra. Uppfyllelsen av målen på en lägre nivå i 
hierarkin skall leda till att de mer övergripande målen och visionen uppfylls. I en 
idealsituation skall allt som görs i organisationen syfta till att de övergripande målen 
uppfylls (Jämför: Hannagan 1998, s. 125 och 128; Johnson & Scholes 1999, i Drury 
2000, s. 546; Kotler 1999, s. 87 ff.; Buckland 1991, s. 144 f.; Henczel 2001, s. 29). 
 
I den här uppsatsen kommer vi att använda följande termer för att beskriva målen i 
Härryda kommun: kommunövergripande mål, inriktningsmål och verksamhetsmål (i 
fallande skala). Med kommunövergripande mål avses mål som är gemensamma för hela 
Härryda kommuns verksamhet. Inriktningsmålen är politiska mål som fastställer 
inriktningen och omfattningen på den service som Härryda kommun ska erbjuda sina 
kommunmedborgare och verksamhetsmålen är mål som fastställs av tjänstemännen på 
förvaltningsnivån och anger hur inriktningsmålen skall uppfyllas.  
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2.2 Kommuner 

För att underlätta läsningen av följande delar presenterar vi här en kort framställning av 
vad en kommun är, hur den normalt är organiserad, vilka uppgifter den har osv. 
 
Sverige styrs utifrån tre nivåer. Dessa är stat, landsting och kommun. Med kommun 
avses här borgerlig, det vill säga icke-kyrklig, primärkommun, i motsats till landstingen 
som brukar kallas för sekundärkommuner eftersom de innehåller flera primärkommuner 
(Gustafsson, 1996, s. 11 & 18). När vi i dagligt tal säger ”kommun” är det vanligen den 
borgerliga primärkommunen vi menar. I fortsättningen kommer vi att använda 
”kommun” i denna vardagliga betydelse. 
 
Kommunallagen (KL) tillsammans med regeringsformen utgör den viktigaste rättsliga 
grunden för kommunernas existens. Vid sidan av dessa finns det ett stort antal 
speciallagar som styr kommunernas verksamhet (Gustafsson 1999, s. 81). I 
kommunallagen finns bestämmelser om de förtroendevaldas ställning: deras rättigheter, 
skyldigheter och arbetsförutsättningar. Däremot är de politiska partiernas ställning, 
organisation och inre verksamhetsformer rättsligt oreglerade (Gustafsson 1999, s. 126). 

2.2.1 Kommunernas uppgifter 

Jonsson (2002) delar upp kommunernas uppgifter i två delar: politiskt arbete respektive 
verksamhet (förvaltning). Med politiskt arbete avser författaren, dels de aktiviteter som 
äger rum i och i anslutning till politiska församlingar, dvs. meningsutbyte och 
beslutsfattande, dels dialogen med medborgarna. Med verksamhet avser författaren de 
tjänster som kommunerna producerar. Jonsson påpekar att det politiska arbetet och 
verksamheten hänger ihop, men anser ändå att det kan finnas skäl att se dem åtskilda (s. 
22-24). Wennergren (2000) betonar att den kommunala förvaltningen lyder under 
politikerna (s. 14-15). Gustafsson (1999) å sin sida påpekar dock att det är omöjligt att 
strikt skilja mellan ”politiska” frågor på fullmäktigenivå och ”opolitiska” 
förvaltningsfrågor (s. 170). 
 
Kommunernas uppgifter sträcker sig över ett mycket brett fält. Montin (2002) räknar 
upp följande verksamhetsområden: 1) politisk verksamhet, 2) infrastruktur, 3) fritid och 
kultur, 4) förskola och barnomsorg, 5) utbildning, 6) äldre och funktionshindrade, 7) 
individ- och familjeomsorg, 8) särskilt riktade insatser och 9) affärsmässig verksamhet 
(Montin 2002, s. 37-38). 
 
Även om vi i vår undersökning inte kommer att gå in och undersöka Härryda kommuns 
kommunala förvaltning i sig är det viktigt att komma ihåg vilken disparat verksamhet 
det är kommunerna sysslar med eftersom det kan antas att detta påverkar hur den 
informationsförsörjning som riktar sig till politikerna i Härryda kommun bör vara 
utformad. 
 
Lagar och förordningar fastställda av riksdag och regering påverkar det arbete som 
kommunerna bedriver. För det första är kommunerna tvingade att utföra vissa uppgifter 
(Montin 2001, s. 37). För det andra begränsas de uppgifter som kommunerna får lov att 
utföra. För att en kommun skall få ta på sig att utföra en uppgift måste den vara av 
allmänt intresse (Eriksson 2002, s. 46). 
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2.2.2 Kommunfullmäktige 

I varje kommun finns ett kommunfullmäktige (KF) som är kommunens högsta 
beslutande organ och som har det grundläggande politiska ansvaret i kommunen 
(Eriksson 2002, s. 47, Montin, 2002, s38-39, Petersson 1998, s. 81). 
 
KF är det enda kommunala organ som väljs direkt av medborgarna och som skall 
sammanträda offentligt. Kommunerna bestämmer själv hur många ledamöter KF skall 
ha, dock skall antalet vara minst 31. KF bestämmer sedan hur ofta man skall 
sammanträda. I normala fall brukar det vara en gång i månaden (Gustafsson 1999, s. 
160, 169 & 176). 
 
KF väljer ett presidium bestående av en ordförande och en eller flera vice ordförande 
som leder KF:s arbete (KL 5:6). 
 
Vi har i kommunallagen och litteraturen identifierat två huvuduppgifter för KF:  
 

1) Beslutsfattande 
2) Diskussion och debatt 

 
I kommunallagen betonas KF:s roll som beslutande organ. Enligt kommunallagen skall 
KF besluta ”… i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen …” (KL 3:9). Bland annat räknas följande särskilt viktiga områden upp: 
 

1. Mål och riktlinjer för verksamheten 
2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 
3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer 

 
Vidare anges att KF beslutar i andra frågor som anges i kommunallagen eller i andra 
författningar (KL 3:9). 
 
Eriksson (2002) menar att KF:s viktigaste uppgifter, vid sidan av själva beslutsfattandet, 
är diskussion (framläggande av nya synpunkter) och debatt (blottläggande av skiljelinjer 
mellan olika partier och ledamöter) (s. 48). 
 
Mycket av politikernas arbete är ärendestyrt, det vill säga att deras arbete tar sin 
utgångspunkt i specifika problem som de skall ta ställning till. Rätt att väcka ett ärende 
har, bland annat: 
 

• Kommunstyrelsen eller annan nämnd 
• KF-ledamot (genom motion) 
• Styrelsen i kommunalt ägda företag 
• KF-beredningar (KL 5:23). 

 
Ett ärende skall förberedas så att beslut kan fattas av KF. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att ärendena är riktigt beredda. I beredningsarbetet ingår 
probleminventering, materialinsamling, bearbetning av materialet, redovisning av olika 
beslutalternativ och deras konsekvenser samt förslag till beslut. Dessutom bör 
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beslutsunderlaget ta hänsyn både till fakta och till den allmänna opinionen (Gustafsson 
1999, s. 180, 187-188). 
 
KF behöver inte fatta alla beslut på egen hand. Rätten att fatta beslut i särskilda frågor 
får av KF delegeras till KS eller andra nämnder, vilket innebär att dessa fattar beslut i 
stället för KF. Beslut som särskilt anges i kommunallagen (se ovan), eller i annan 
författning, får dock inte delegeras (Gustafsson 1999, s. 172-174). 
 
Delegationsordningen kan sammanfattas i följande punkter: 
 

1. Fullmäktige har all beslutanderätt 
2. Fullmäktige överlåter rätten att fatta beslut i vissa frågor till kommunstyrelsen 
3. Kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut i vissa frågor till 

kommundirektören 
4. Kommundirektören vidaredelegerar rätten att fatta beslut i vissa frågor till 

sektorscheferna (Intervju med kommundirektören). 

2.2.3 Kommunstyrelsen 

I varje kommun måste enligt lag en kommunstyrelse (KS), som utses av KF, finnas. KS 
skall bestå av minst fem ledamöter. Dess övergripande uppgift är att leda och samordna 
förvaltningen och att ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Dessutom har KS det 
avgörande ansvaret för hela den kommunala förvaltningens ekonomi (Eriksson 2002, s. 
58; Gustafsson 1999, s. 191-192, Petersson 1998, s. 81). 
 
Gustafsson (1999) räknar upp ytterligare ett par av KS:s uppgifter som nämns i 
kommunallagen. Av dessa anser vi att följande är av särskild vikt: 
 

• Bereda eller yttra sig i de ärenden som skall tas upp i KF 
• Verkställa KF:s beslut (s. 192-193). 

 
Flera författare betonar KS:s framträdande roll i kommunerna. Eriksson (2002) påpekar 
att KS har ett stort inflytande över alla ärenden i kommunen, eftersom de flesta ärenden 
som skall avgöras av KF skall beredas av styrelsen (s. 59) och Gustafsson (1999) 
skriver att arbetet i KS är av särskild politisk vikt, eftersom det ger en överblick över 
hela den kommunala förvaltningen (s. 191). 

2.2.4 Nämnder 

Kommunerna bestämmer själva om utseendet på sin nämndorganisation: deras uppgifter 
och inbördes förhållanden. Den enda lagstadgade nämnden är KS (Gustafsson 1999, s. 
189-190). De flesta kommuner har valt en organisation med nämnder som är 
organiserade i sektorer, det vill säga att till varje nämnd finns en förvaltning (Montin, 
2002, 38-39). En traditionell nämndeorganisation presenteras i figur 1. Figuren visar hur 
KF, KS och övriga nämnder är organiserade. Förvaltningen representeras här av 
respektive kontor. 
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Som vi senare kommer att se avviker Härryda kommun på flera viktiga punkter från 
denna organisationsform, men eftersom det är denna form som presenteras i litteraturen 
och eftersom den innehåller flera principer som är applicerbara på Härryda kommun, 
har vi ändå valt att presentera den här. 
 
Gustafsson (1999) nämner följande uppgifter för nämnderna: 
 

• Förvaltning – ”tillämpning i den dagliga verksamheten av de allmänna 
bestämmelser och regler som gäller för ett verksamhetsområde” 

• Verkställande – genomförandet av ett konkret beslut i KF 
• Beredning av de ärenden som skall avgöras i KF 
• Tillämpning av speciallagar (s. 188). 

 
Gustafsson (1999) påpekar att nämnderna också har en betydande beslutanderätt. Både i 
det att man utövar förvaltnings- och verkställighetsuppgifter och i det att man utför de 
uppgifter som specificeras i speciallagstiftningen (s. 170). 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse Kultur- och 
fritidsnämnd 

Kultur- och 
fritids-
kontoret 

Barn- och 
utbildnings-

nämnd 

Barn- och 
utbildnings-

kontoret 

Socialnämnd 

Socialkontoret 

Figur 1: Sektorsbaserad kommun med nämnder. Efter Montin (2002), ”Figur 2. Östra Göinge 
kommun”, s 39. 
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3 Informationsteoretiska förutsättningar 

Vi presenterar här de teorier som ligger till grund för den här undersökningen. De 
teorier vi presenterar behandlar förhållandet mellan information och organisationer, 
information i politiska organisationer och informationskällor. Utifrån dessa teorier 
sammanställer vi en normativ modell för organisationers informationshantering. 
Slutligen presenterar vi informationsauditen som en metod för att utvärdera denna 
informationshantering. 
 
I SOU 1991:36 har det gjorts ett försök att uppskatta omfattningen av och inriktningarna 
på den forskning som pågår inom den offentliga sektorn. Totalt rör det sig om 45-50 
professorer som inriktar sin forskning mot den offentliga sektorn. Forskningar handlar 
om folkstyrelse, förvaltning och problemlösning. I denna genomgång framkommer inte 
att någon forskning om informationsaudit har gjort inom den offentliga sektorn. Det är 
viktigt att komma ihåg att arbetet endast behandlar professorers forskning och inte säger 
någonting om vad andra forskare eller studenter har gjort (s. 21-23). 
 
När det gäller olika metoder att utvärdera organisationers informationshantering har vi 
använt oss av artikeln ”Information Audits, Communication Audits and Information 
Mapping: A Review and Survey” skriven av Ellis et al. (1996) där författarna har 
försökt att kategorisera de olika ansatser som har tagits till att definiera begreppet 
informationsaudit. Vi anser detta vara tillräckligt för att placera vår studie i förhållande 
till andras. 
 
Ellis et al skriver i denna artikel att Barker (1990) har karakteriserat de olika ansatserna 
till informationsaudit som: 
 

1. Cost-benefit-metodologier 
2. Den geografiska ansatsen 
3. Hybridansatser 
4. Informationsmanagementaudit 
5. Operationella rådgivande auditer (i Ellis et al. 1996, s. 300). 

 
Målet med en cost-benefit-metodologi är enligt artikelförfattarna att utvärdera ett antal 
alternativa lösningar till ett i förväg definierat problem utifrån deras kostnader och 
uppskattade nyttor (Ellis et al 1996, s. 300-301). 
 
Intentionen med en geografisk ansats är att identifiera systemets viktigaste komponenter 
och kartlägga deras inbördes relationer. Ansatsen försöker, till skillnad från många 
andra informationsauditmetoder, inte att skapa metoder för att tillfredsställa befintliga 
mål, utan försöker att möta identifierade behov med hjälp av det befintliga 
informationssystemet (ibid. s. 301-302). 
 
Hybridansatsen liknar den geografiska ansatsen i det att den betonar identifikationen av 
organisationens informationsresurser men den betonar samtidigt kostnader och nyttor 
(ibid. s. 302-303). 
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Informationsmanagementauditen utvärderar organisationens 
managementinformationssystem. Organisationens formella information, och särskilt 
dess rapporter, ligger i fokus för auditen. Informationsmanagementauditen har ett 
smalare perspektiv på vad informationssystem är än övriga angreppssätt (ibid. s. 303-
304). 
 
Den operationella rådgivande auditen definierar syftet med informationssystemet och 
utvärderar hur nära organisationen uppnår det här syftet, fastställer om syftet 
överensstämmer med organisationens syfte och filosofi, går igenom hur effektivt 
resurserna används, undersöker hur användbart och pålitligt informationssystemet som 
stödjer organisationen är och försäkrar sig om alla normer uppfylls (ibid. s. 304). 

3.1 Information i organisationer 

Ofta hörs påståendet att information är en för företagen viktig, ja till och med 
livsnödvändig, resurs. I ljuset av detta är det naturligtvis relevant att fråga sig vad som 
egentligen avses med information i en organisationskontext. 
 
Orna (1999) betonar att varje organisation måste definiera vad information betyder för 
den, eftersom innehållet varie rar så starkt ifrån organisation till organisation. Hon 
uttrycker detta mycket kärnfullt i meningen: ”If you haven’t worked out what you ought 
to know, how can you decide what you ought to be looking for, or what you ought to do 
with it when you have found it?” (s. 31, 33). 
 
Orna (1999) anser att en organisation för att kunna överleva måste veta: 
 

• Vad som händer innanför dess gränser 
• Vad som händer i dess omvärld 
• Hur den ska känna igen, tolka och reagera på påtagliga förändringar (interna och 

externa) 
• Hur den skall skapa lämpliga erbjudanden 
• Hur den skall kommunicera med sig själv och med sin omvärld (s. 29, 31). 

 
Inom organisationsteorin behandlas frågan om information inte på ett enhetligt sätt. 
Istället dyker begreppet upp i ett antal olika sammanhang. Utifrån kurslitteraturen 
identifierar vi följande tre områden där information i relation till organisationer ofta 
diskuteras: 
 

1. Organisationer som öppna system 
2. Information och beslutsfattande 
3. Kommunikation i organisationer 

 
Nedan följer en genomgång av dessa tre punkter. 

3.1.1 Organisationer som öppna system 

Choo (1998) skriver att enligt ett modernt synsätt ses organisationer som komplexa 
öppna system, vars gränser är genomsläppliga för material, energi och information. 
Organisationerna befinner sig i en dynamisk omvärld, till vars förändringar de måste 
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anpassa sig för att kunna överleva på lång sikt. Choo betonar särskilt att många 
organisationer inte överlever. Den möjlighet organisationen har att klara anpassningen 
till dessa förändringar är att samla in och bearbeta information från sin omvärld för att i 
tid upptäcka förändringarna (s. 2). 
En teori om organisationer som öppna system måste med nödvändighet behandla 
förhållandet mellan organisationen och den omvärld som organisationen befinner sig i. 
Dill (1962) anser att denna omvärld lämpligen uppfattas som  

… information which becomes available to the organization or to which the 
organization, via search activity, may get access (i Choo 1998, s. 3). 

Han påpekar vidare att:  

It is not the supplier or the customer himself that counts, but the information that 
he makes accessible to the organization … about his goals, the conditions under 
which he will enter into a contract, or other aspects of his behavior (ibid., s . 3). 

En intressant aspekt av osäkerhet är upptäckten att ju mer varierad och osäker 
omvärlden är desto mer differentierad måste organisationen vara. Samtidigt kräver en 
mer differentierad organisation att mer kraft läggs på integration av organisationens 
olika delar (Lawrence och Lorsch 1967 i Choo 1998, s. 3). 
 
Som framgår ses information utifrån detta perspektiv i första hand som ett medel för 
organisationen att inhämta kunskap om, för organisationen viktiga, förändringar i dess 
omvärld och därigenom skaffa sig en möjlighet att anpassa sig till och dra fördel av 
dessa. Den vikt som läggs på informationen är stor. I förlängningen handlar det om 
organisationens förmåga att överleva på lång sikt. Choo skriver: 

We suggest that survivability is dependent on the organization’s ability to process 
information about the environment, and to turn this information into knowledge 
that enables it to adapt effectively to external changes (1998, s. 2). 

3.1.2 Information och beslutsfattande 

Ett centralt område inom organisationsteorin är teorier om hur beslut fattas inom 
organisationer (Flaa et al. 1999, s. 145). 
 
Hall (1999) anser också att informationssökningen är en viktig del i beslutsprocessen, 
men betonar samtidigt att: 

The search process and discussion do not yield clear answers on many issues. In 
fact, the more important the strategic decision, the higher the levels of uncertainty 
(s. 157). 

Duncan (1972) beskriver informationens roll för beslutfattandet: 

The amount and kind of information determine the certainty in the decision-
making process. The implication is that the more certain that knowledge, the easier 
and better the decision making. Unfortunately, information does not flow 
automatically into or through an organization. Whatever is happening inside or 
outside an organization is subject to the perceptions and interpretations of the 
decision makers (i Hall 1999, s.159). 
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Den rationella modellen utgår från att beslutsfattarna har kunskap om alla aktuella 
alternativ och konsekvenserna för att genomföra dem och att det finns en konsekvent 
preferensordning bland beslutsfattarna. Den rationella beslutsmodellen brukar i 
organisationsteoretiska översikter sammanfattas, med vissa variationer, i följande steg: 
 

1. Definition av problemet 
2. Insamling och analys av information som skall ligga till grund för beslutet 
3. Generering av så många alternativ som möjligt. Bedömning av positiva och 

negativa utfall av respektive alternativ 
4. Val av alternativ utifrån de kriterier som i förväg utarbetats och som är 

relaterade till organisationens mål 
5. Implementering av valt beslut 
6. Utvärdering (Jämför: Hatch 2000, s. 298-299; Bryson 1990, s. 109; Hannagan 

1998, s. 389-392). 
 
Den rationella modellen har dock fått utså stark kritik, bland annat ifrån Simon (1957, 
1959), enligt Hatch är de för organisationsperspektivet viktigaste punkterna i Simons 
kritik av den rationella modellen att, för det första, utgår modellen ifrån att 
beslutsfattarna har kunskap om alla aktuella alternativ och konsekvenserna för att 
genomföra dem, men att personer som fattar beslut sällan har sådan information. För 
den andra, förutsätter modellen att det finns en konsekvent preferensordning bland 
beslutsfattarna, dvs. att alla är överens om organisationens mål och att beslutsreglerna är 
kända och accepterade av alla inblandade personer, men att beslutsfattare i 
organisationer ofta ställs inför motstridiga mål (i Hatch 2000, s. 299-300). 
 
Simon menar att strävan efter att vara rationell i en organisation begränsas av 
ofullständig och felaktig information, komplicerade problem, människans begränsade 
förmåga att bearbeta information, den tid det tar att fatta beslut samt de motstridiga 
preferenser som en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål (ibid., s. 300). 

3.1.3 Kommunikation i organisationer 

Förhållandet mellan kommunikation och information definieras av Strid (1999). Enligt 
honom är information själva budskapet, dvs. innehållet i kommunikationen, och 
kommunikation är flödet av informationen mellan två eller flera personer (s. 11). 
 
Vi är intresserade av kommunikation bara i den utsträckning den kan berätta något för 
oss om organisationens informationshantering. 
 
Flera forskare betonar vikten av kommunikation. Strid anser att det kan vara motiverat 
att hävda att: ”Det är kommunikationen som skapar organisationen och inte 
organisationen kommunikationen.” (1999, s. 13) och Hall kallar organisationerna för 
informationsbearbetande system. Hall säger också att själva grundandet av en 
organisationell struktur är ett tecken på att kommunikationen förväntas följa en speciell 
väg och att makt, ledarskap och beslutsfattande är beroende av 
kommunikationsprocessen, eftersom de skulle vara meningslösa i avsaknad av 
information. Samtidigt påpekar han dock att inte alla forskare på området är överens om 
vilken vikt som bör läggas vid kommunikationen i organisationer (1999, s. 166-167). 
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En anledning till oenigheten om kommunikationens vikt kan enligt Hall vara att den 
varierar beroende på var i organisationen man tittar och vilken typ av organisation det är 
som studeras. Till exempel har studier visat att högre chefer tillbringar mycket tid med 
att kommunicera med underordnade, överordnade, kollegor och kunder vid olika typer 
av möten. Kommunikationen är således till stor del direkt (face-to-face). När man rör 
sig bort från organisationens topp minskar den tid som används för kommunikation. 
Vidare är kommunikation viktigare i organisationer och organisationsenheter som måste 
handskas med osäkerhet, som är komplexa och som har teknologi som inte enkelt 
tillåter rutinisering. Likaså förhåller det sig så att ju mer en organisation är människo- 
och idéorienterad desto viktigare blir kommunikationen (1999, s. 167). 
 
Hall (1999) skriver att den kommunikation som kommer nerifrån i hierarkin och går 
uppåt måste bli mer koncentrerad. En viktig funktion hos dem som sitter i mitten av 
hierarkin är att filtrera och redigera informationen, så att onödiga detaljer och annat 
oväsentligt sorteras bort och bara informationens kärna är kvar (s. 173). 
 
Flaa et al. (1999) påpekar att en organisations kommunikation kan delas in i formell och 
informell kommunikation. De skriver att de formella informationskanalerna inte kan 
täcka alla de informationsbehov som finns i en organisation (s. 136). 
 
Hall (1999) diskuterar kommunikationsproblem. Han börjar med att konstatera att en 
grundläggande egenskap hos befintliga informationssystem är att informationen 
förändras när den passerar genom systemet. Detta kan leda till att mottagaren av 
informationen får ett annat meddelande än vad som var avsikten hos avsändaren. Hall 
använder sig av Guetzkow (1965) för att förklara att det finns två huvudtyper av 
informationsförändring: utelämnade och förvrängning (1999, s. 179). Guetzkow (1965) 
definierar utelämnande som: ”deletion of aspects of messages” (i Hall 1999, s. 179). 
Hall skriver att utelämnandet kan bero på att den som tar emot info rmationen inte 
förstår hela innehållet, utan endast tar emot och vidareförmedlar de delar av 
meddelandet som personen förstår. Utelämnandet kan också vara en följd av 
överbelastning som gör att viss information helt enkelt tappas bort. Visst utelämnande 
av information kan vara avsiktligt. Hall skriver att en viktig funktion i en hierarki är att 
filtrera den uppåtgående kommunikationen så att detaljerna rensas bort men så att 
innehållet i meddelandet i grunden är det samma (1999, s. 179). Hall skriver att 
förvrängning handlar om: ”altered meanings of messages” (Hall 1999, s. 179). En 
vanlig orsak till förvrängning är att olika personer tolkar information olika på grund av 
att de har olika bakgrund. Förvrängningen kan också bero på att informationen uppfattas 
på olika sätt i olika delar av organisationen (Guetzkow i Hall 1999, s. 180). 
Överbelastning, slutligen, leder till utelämnande och bidrar till förvrängning (Hall 1999, 
s. 180). 
 
Hall (1999) betonar att mer och bättre kommunikation inte alltid är det bästa för en 
organisation. Han skriver att det inte är ovanligt att organisationer samlar in mer 
information än de behöver och ändå fortsätter att fråga efter mer (s. 168). 
 
Som vi såg i inledningen till detta avsnitt så består kommunikation av information. Vi 
kommer senare att diskutera olika källor till information och vilka olika egenskaper 
dessa har. Först kommer vi dock att presentera några särdrag för information i politiska 
organisationer.  
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3.2 Information i politiska organisationer 

Olika organisationer har olika förutsättningar och egenskaper. Organisationens 
informationshantering varierar därför beroende på vilken typ av organisation det rör sig 
om. Utifrån detta resonemang är det rimligt att tänka sig att politiska organisationer har 
speciella egenskaper som särskiljer dem från andra typer av organisationer och som 
deras informationshantering bör vara utformade efter. 
Brunsson (1986) karakteriserar offentliga organisationer genom att säga att de ofta är 
mycket stora och komplexa, att de inrymmer svåra styrproblem och att de är mycket 
skickliga på att överleva och växa. För att beskriva offentliga organisationer utgår 
författaren ifrån antagandet att offentliga organisationer behöver stöd från sin 
omgivning i form av pengar, service och personal, osv. för att klara sig. För att erhålla 
det här stödet måste organisationen erbjuda någonting i gengäld. Vissa organisationer 
erbjuder produkter som endast kan åstadkommas genom organiserad handlig. En annan 
metod att erhålla stöd från omvärlden är genom att organisationens normer, värderingar 
och intressen överensstämmer med de normer, värderingar och intressen som finns i 
omvärlden. De normer som organisationen möter i sin omvärld kan enligt författarens 
resonemang vara av två slag: konsistenta, överensstämmande, eller inkonsistenta, 
motstridande. De konsistenta normerna är lättare att uppfylla än de inkonsistenta (s. 7 
och 19-20). 
 
Brunsson fortsätter: 

Inkonsistenser i prat uppstår … därför att var och en talar för sina intressen och 
uppfattningar. Inkonsistenser i beslut och produktion kan till exempel vara 
resultatet av kompromisser där varje sida får igenom bara några av sina krav … 
(1986, s. 36). 

Brunsson (1986) sammanfattar sina tankegångar med att förklara att det således finns 
två olika strategier för organisationer att söka stöd i sin omgivning: handling och 
avspegling av inkonsistenser. Utifrån dessa strategier konstruerar han två idealtyper: 
handlingsorganisationen och den politiska organisationen (s. 21). För vårt arbete är 
endast den politiska organisationen av intresse och det är endast den som vi kommer att 
diskutera framöver. 
 
Brunsson (1986) anser att det är viktigt att komma ihåg att den politiska organisationen 
är en idealtyp. Det finns ingen verklig organisation som ser ut exakt som den politiska 
organisationen. KF ligger dock, enligt Brunsson, mycket nära idealtypen (1986,s 26 och 
38). 
 
Det som framför allt är utmärkande för politiska organisationer är att de som sin enda 
legitimitetsbas har avspeglingar av inkonsistenser: de avspeglar olika uppfattningar och 
krav från olika grupper i sin omgivning. På så sätt kan flera konkurrerande grupper få 
sina krav tillgodosedda på ett rättvist sätt (Brunsson 1986, s. 26). 
 
Brunsson (1986) markerar att politiska organisationer är intellektuella i tre avseenden: 
 

1) Politiska organisationer omfattar flera ideologier, flera ideologier tenderar att 
använda mer information än en, medlemmarnas tänkande likriktas inte, 
organisationen tar i stället vara på och förstärker olika uppfattningar och olika 
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synsätt. Allt detta leder till att analysen ofta blir bättre om den görs från flera 
perspektiv; flera ideologier och konflikt uppmanar kritik, med levande kritik är 
risken mindre att felaktiga slutsatser dras. Detta är orsaken till att politiska 
organisationer är bättre lämpade att förstå en komplex och föränderlig omvärld 
än handlande organisationer. 

 
2) Politiska organisationer tenderar i rätt stor utsträckning att följa normerna för 

rationellt beslutsfattande och de ägnar sig till stor del åt beslutsfattande (de 
beskriver själva en stor del av sin verksamhet som beslutsprocesser och 
markerar tydligt när de fattat beslut – röstning, protokoll) genom att fastställa 
mål, behandla flera olika alternativ, beskriva en rad både positiva och negativa 
konsekvenser av de olika alternativen samt att diskutera vilket som är bäst. Detta 
är för övrigt ett bra sätt att visa upp konflikter.  

 
3) Politiska organisationer sysslar med problem (inte lösningar). Den offentliga 

sektorn (som innehåller många politiska organisationer) tar hand om svåra och 
särskilt de olösliga problemen och den privata sektorn (där handling betonas 
mer) tar hand om lösningar på lösbara problem (s. 28-30). 

3.3 Informationskällor 

Choo (1998) påstår att planeringen av en organisations informationsinsamling börjar 
med att skapa en balanserad portfölj av informationskällor som tar hänsyn källornas 
styrkor och svagheter. Enligt honom finns det tre kategorier av informationskällor: 
mänskliga källor, textkällor och elektroniska källor. Han delar vidare in dessa 
informationskällor i interna och externa källor och ger konkreta exempel under varje 
kategori (s. 139). Se tabell 2 nedan. 
 
Källkategori Underkategori Exempel 

Försäljningspersonal Interna källor 
Mekaniker 
Kunder 

Mänskliga källor 

Externa källor 
Leverantörer 
Tidningar 
Tidskrifter 

Publicerade källor 

Radio, TV 
försäljningsprognoser 

Textkällor 

Interna dokument 
meddelanden 

Databaser och CD-rom Kommersiella databaser 
och offentliga databaser 
Gophers 

Elektroniska -källor 

Internetkällor 
Diskussionsgrupper 

Tabell 1: Olika typer av informationskällor. Efter Choo (1998, s. 139). 
 
Han skriver vidare att dessa informationskällor inte existerar i isolering, utan att de får 
närning av varandra. Källor som befinner sig högt upp i hierarkin kan summera, förklara 
eller tolka data och på så vis hjälpa användaren att förstå tvetydiga situationer, medan 
källor långt ner i hierarkin (nära händelsen) kan erbjuda aktualitet, detaljrikedom och 
låter användaren att skapa sig en egen uppfattning (s. 139-140). 
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När problemsituationer är mångtydiga och ostrukturerade föredras ofta mänskliga 
informationskällor – osäkerhetsnivån är hög, informationen är begränsad, den 
tillgängliga informationen är tvetydig och föremål för olika tolkningar – att ta itu med 
problemet beror lika mycket på att fö rstå dess kontext som att känna till detaljerna – i 
dessa situationer tillhandahåller mänskliga källor den nödvändigt mjuka, informella 
eller ”bakom kulisserna- informationen” så att beslutsfattaren kan utnyttja djup och 
intuition för att fatta beslut (Choo 1998, s. 141). 
 
I jämförelse med mänskliga källor spänner textkällor generellt över ett bredare 
informationsfält och har en högre grad av korrekthet i överföringen – däremot saknar de 
filtrerande och tolkande kvaliteter. Textkällor är särskilt användbara när informationen 
är formell och strukturerad eller när informationen måste kommuniceras korrekt i ett 
speciellt språk eller format (ibid., s. 141). 
 
Konceptuellt tillhör de elektroniska databaserna textkällorna, men de erbjuder också ett 
antal unika fördelar. Choo (1998) skriver att elektroniska databaser kan vara användbara 
vid utforskning av okända ämnen eller komplexa frågor: 

… the real power of online databases is in the indexing of multiple fields, and the 
versatility of search command languages added by service providers (s. 142). 

Vidare skriver han att elektroniska databaser ofta är mer uttömmande och mer 
dagsaktuella än publicerade data. De är också särskilt lämpade när komplett och 
dagsaktuell information behöver insamlas snabbt (s. 142). 

3.4 Information i organisationer – ett normativt perspektiv 

Utifrån de teorier om information i organisationer som vi har gått igenom ovan 
sammanställer vi här en modell för hur en organisations informationshantering bör vara 
utformad. 
 
Enligt teorin om organisationen som ett öppet system betonas att insamlande och 
bearbetning av information är avgörande för organisationens överlevnad på lång sikt. Vi 
anser dock att ett sådant perspektiv ligger ovanför den här uppsatsens horisont. Även 
om det naturligtvis ur organisationens perspektiv är relevant att trygga sin långsiktiga 
existens, så har vi svårt att med den mer operationella ansats, som vi har valt, och det 
därmed kortare tidsperspektivet som följer av detta, svårt att kommentera hur 
informationshanteringen kommer att påverka organisationens långsiktiga överlevnad. 
 
Även om det, som Simon påpekar, är omöjligt för en organisation att leva upp till den 
rationella modellens krav på total kännedom om alla tänkbara utfall av ett beslut i en 
beslutssituation behöver det inte betyda att det är meningslöst att försöka nå en bit på 
vägen. Det är därför vår övertygelse att det är av stor vikt att organisationen arbetar efter 
en beslutsmodell som i princip är baserad på den rationella modellen: definition av 
problemet, insamling av information, generering, bedömning och val av alternativ med 
utgångspunkt i den insamlade informationen samt implementering och uppföljning av 
det valda alternativet. Detta eftersom den rationella modellen omfattar en rad principer 
som är av vikt för en väl fungerande informationsbearbetningsprocess. 
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För det första, betonas gång på gång i de modeller som vi utgår ifrån att det är av största 
vikt att organisationens informationsbearbetning står i samklang med dess övergripande 
mål, det vill säga att informationsbearbetningens mål syftar till att uppfylla målen högre 
upp i målhierarkin. Med detta är också sagt att det är av största vikt att organisationens 
mål på olika nivåer är konsistenta. Dessa resonemang stämmer väl överens med den 
rationella modellens krav på i förväg utarbetade kriterier för beslutsprocessen och 
insamlande och bedömning av information utefter dessa kriterier. 
För det andra implicerar uppställandet av kriterier för beslutsprocessen och för den 
informationsinsamling som är kopplad till beslutsprocessen att bara den information 
som är av relevans skall samlas in. Detta inbegriper att definiera vad information 
betyder i den speciella kontext som den aktuella organisationen befinner sig. När 
organisationen vet vilken information som den behöver förenklas dess val i specifika 
situationer. På så sätt kan den minimera risken att blockera sitt informationssystem med 
information som den egentligen inte behöver samtidigt som den saknar den information 
som är direkt avgörande för dess långsiktiga existens. Det kan inte nog betonas att för 
mycket information kan vara lika skadligt för organisationen som för lite. 
 
Genom att säga att organisationen skall definiera den information som är relevant för 
just den organisationen förstås också att olika organisationer har olika 
informationsbehov. Det som är bra för en organisation är inte med nödvändighet bra för 
en annan organisation som har andra förutsättningar. Det samma gäller för den enskilda 
organisationens olika enheter. Behovet av kommunikation, och därigenom information, 
är stort om: 
 

• Enheten befinner sig högt upp i hierarkin 
• Organisationen måste handskas med osäkerhet 
• Organisationen är människo- eller idéinriktad 

 
Lika viktigt för organisationen som att identifiera de behov den har är att identifiera de 
källor till information som kan erbjuda den information som den behöver. Olika 
informationskällor har olika egenskaper och organisationen måste följaktligen anpassa 
sina informationskällor efter sina behov – skaffa sig en ”balanserad portfölj” av 
informationskällor och informationsresurser som stämmer överens med dess 
informationsbehov. 

3.5 Informationsaudit 

Informationsauditens övergripande mål är att utvärdera i vilken utsträckning 
informationshanteringen i en organisation, det vill säga dess informationstjänster, 
informationssystem och informationsprodukter, hjälper organisationen att uppnå sina 
mål genom att jämföra vad organisationen gör med information i förhållande till vad 
den borde göra för att uppnå sina mål (Orna 1999, s. 73; Henczel 2001, s. xxi). 
 
Henczel (2001) anser att informationsauditens inriktning kan varieras från fall till fall. 
Hon ger exempel på en lång rad olika situationer där hon anser att det kan vara 
motiverat att göra en informationsaudit (vilka målen för informationsauditen är i 
förhållande till vilket resultat den kan ge). Utifrån denna uppräkning har vi valt ut 
följande punkter som vi presenterar i tabell 2 nedan. 
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Mål Resultat 
Att försäkra sig om att 
informationsresurserna och 
informationstjänsterna stödjer 
organisationens mål 

Gör det möjligt att matcha 
informationsresurser med organisationens 
mål för att bestämma 
informationsresursernas värde för 
organisationen 

Att identifiera de informationstjänster som 
bidrar till att uppfylla organisationens 
viktigaste mål 

Gör det möjligt att rationalisera 
informationstjänsterna, inkluderar att 
avbryta eller modifiera befintliga tjänster 
eller införande av nya tjänster 

Att identifiera behoven hos de viktigaste 
informationsanvändarna i organisationen 

Identifikationen av organisationens 
intressenter och den information de 
behöver för sitt arbete kan leda till att 
deras behov uppfylls och kan trygga deras 
stöd för framtida projekt 

Att kartlägga informationsflöden i 
organisationen och mellan organisationen 
och dess omvärld 

Lyfter fram ineffektiva informationsflöden 
– kan leda till omorganisation av processer 
för att göra flöden mer effektiva 

Att identifiera luckor och duplikationer 
eller områden av överanskaffande av 
informationsresurser 

Gör det möjligt att täppa till luckor och 
eliminera duplikationer och överflödigt 
anskaffande av information 

Att identifiera de viktiga 
informationsresurserna som utnyttjas av 
organisationen (även de som inte 
tillhandahålls av informationsavdelningen) 

Underlättar konsolidering av anskaffande 
och prenumeration. Kan i kombination 
med kartläggningsprocessen resultera i ett 
effektivare tillhandahållande av strategiskt 
viktiga informationsresurser 

Tabell 2: Förhållandet mellan informationsauditens mål och resultat (efter Henczel, 2001, s. 27, 28). 
 
Informationsauditen inkluderar både att undersöka hur organisationen borde hantera sin 
information och hur organisationen faktiskt gör. 
 
För att kunna uppfylla den första delen i det här målet skall informationsauditen 
identifiera: 
 

1. Den information som krävs för att uppnå organisationens mål på ett effektivt sätt 
2. Vem i organisationen som behöver denna information 
3. Vad de skall göra med den 
4. Var den finns att uppbringa 
5. Hur den bör flyta i organisationen och mellan organisationen och dess omvärld 

(Henczel 2001, s. xxii). 
 
Orna (1999) beskriver informationsauditens andra del när hon säger att den används för 
att granska: 
 

1. Den information som finns i organisationen – oavsett i vilken form den finns 
2. De resurser som organisationen har tillgång till för att göra informationen 

tillgänglig för de personer som använder den 
3. Hur organisationen använder information 
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4. De anställda som använder information 
5. De verktyg de använder för att bearbeta informationen 
6. De kriterier de använder för att utvärdera informationens kostnader och värde (s. 

70). 
 
Dessa två steg hänger dock nära samman med varandra. Orna gör följande uppställning 
(tabell 3) för att visa hur den inledande undersökningen hänger ihop med själva 
informationsauditen.  
 
Frågor som kan besvaras utifrån 
organisationens mål 

Frågor som kan besvaras utifrån 
informationsauditen 

Vad behöver organisationen veta för att 
kunna uppnå sina mål? 

Vad vet organisationen? 

Vem behöver veta det? Vem vet det? 
Vilken information behöver 
organisationen för att stödja denna 
kunskap? 

Vilken information har organisationen? 

Vad behöver organisationen göra med den 
för att uppnå det den försöker göra? 

Vad gör organisationen med den? 

Vem behöver göra det och hur? Vem gör det och hur? 
Tabell 3: Förhållandet mellan informationsauditens två steg (modifierad efter Orna 1999, s. 85). 
 
När de här två stegen är utförda måste de jämföras för att informationsauditen skall 
kunna ge svar på frågan i vilken utsträckning som organisationens 
organisationshantering överensstämmer med hur den borde vara. Henczel specificerar 
att den som utför informationsauditen bör vara särskilt uppmärksam på luckor, 
inkonsekvenser och duplikationer i informationshanteringen (2001, s. xxii). Detta är 
dock inte tillräckligt för att informationsauditen skall ge ett tillfredsställande svar på den 
grundläggande frågan huruvida organisationens informationshantering leder till att 
organisationen kan uppfylla sina mål. Det är också nödvändigt att undersöka själva 
organisationen och särskilt dess mål annars är det naturligtvis svårt att veta vad 
resultatet ifrån själva informationsauditen skall jämföras med. Orna (1999, s. 73) och 
Henczel (2001, s. xxiii ) betonar vikten av att undersöka själva organisationen, men 
placerar denna undersökning utanför den egentliga informationsauditen.  
 
Orna (1999) anser att informationsauditen bör vara en pågående process, inte en 
engångsföreteelse och att den bäst leds av någon inifrån organisationen (s. 73). Dessa 
punkter måste av naturliga skäl utgå ur vår undersökning. 
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4 Metod 

Efter att nu ha gått igenom vad litteraturen säger om hur informationshanteringen i en 
organisation bör vara utformad måste vi, för det första, ta reda på hur det förhåller sig i 
den organisation som vi har valt att studera och, för det andra, utvärdera hur väl dessa 
förhållanden överensstämmer med hur det bör vara. För att göra detta behöver vi en 
metod som kan hjälpa oss att dels undersöka organisationen och dels att utvärdera 
resultatet. I mångt och mycket handlar det naturligtvis om att hitta en metod som hjälper 
oss att ställa rätt frågor på rätt sätt till rätt personer i organisationen. Frågan är nu vilka 
metoder som står till buds och hur vi skall välja mellan dessa. 

4.1 Val av studieobjekt och informanter 

För att vägleda oss i vårt val av studieobjekt har vi tagit hjälp av Orna (1999) som ger 
oss följande fyra kriterier för ett lyckat val av projekt att utföra en informationsaudit på 
för den som aldrig har gjort någon tidigare: 
 

• I det valda området (del av organisation) skall informationen vara av stor 
strategisk vikt och ha hög potential att tillföra ett värde 

• Det skall vara klart avgränsat och inte vara för stort 
• Där skall finnas en potential för ”snabba vinster” 
• Där skall finnas personal som är informationsmedveten (s. 78). 

 
Efter överläggningar med kommunalrådet i Härryda kommun och en hel del eget 
tankearbete kom vi fram till att den politiska delen av kommunen stämmer väl överens 
med de kriterier som Orna ställer upp. Kommunpolitikerna måste sätta sig in i ett stort 
antal frågor för att kunna fatta riktiga beslut. Då deras beslut kommer att påverka livet 
för medborgarna i kommunen är det viktigt att den information som de bygger sina 
uppfattningar på är av hög kvalitet. 
 
I arbetet på den politiska nivån är information av stor vikt – politikernas viktigaste 
funktioner är att diskutera, lägga fram förslag, fatta beslut, se till att besluten genomförs 
och att följa upp besluten – funktioner som alla är starkt förknippade med 
informationshantering. Deras gränser mot den övriga organisationen är relativt tydliga – 
detta förstärks av den organisationsform som Härryda kommun har valt. Personalen – i 
det här fallet politikerna och de tjänstemän som förser dem med information 
(beredningssekreterarna) – kan antas vara väl medvetna om den vikt som informationen 
spelar för det arbete som utförs i KF och KS. Vad gäller den tredje punkten i Ornas 
uppräkning – de ”snabba vinsterna” – har uppsatsförfattarna inte någon uppfattning om 
ifall deras arbete har någon sådan potential i just den här organisationen. Vi nöjer oss 
med att konstatera att tre av fyra uppställda kriterier tycks kunna uppfyllas och anser att 
det är gott nog. 
 
Vi har alltså, trots invändningarna (ovan) mot att se kommunernas politiska arbete som 
skilt från dess förvaltning, utgått från den här uppdelningen när vi valt analysnivå. 
Undersökningen begräsas till att omfatta den informationsförsörjning som riktar sig till 
de politiker som är ledamöter i KF, KF-beredningarna och KS. Som gemensam 
beteckning för den här nivån använder vi begreppet Härryda kommuns politiska nivå. 
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Detta betyder visserligen inte att vi helt kommer att utesluta förvaltningsnivån då den 
(som vi kommer att se längre fram) är ansvarig för mycket av den 
informationsförsörjning som riktar sig till politikerna. Dessa två nivåer kallar vi med ett 
gemensamt namn för den kommunövergripande nivån. 
 
Nästa fråga som är naturlig att ställa sig är vilka personer som kan vara aktuella för att 
ingå i studien. Orna (1999) specificerar två grupper av personer som är av särskild vikt 
för att undersöka en organisations informationshantering: väktare och intressenter. 
Väktarna definierar hon som de personer som har ansvar för organisationens 
information. Mer specifikt handlar det om de personer som: 
 

• Har ansvar för att införskaffa, göra tillgänglig, sprida viss typ av information 
• Måste tillfrågas för att få använda speciell information 
• Har rätt att uppdatera och ändra databaser 

 
Informationsintressenter är de personer som har behov av informationen för att kunna 
utföra sitt arbete (s. 80). 
 
Vid vårt inledande möte med kommunalrådet i Härryda kommun rekommenderade han 
oss att påbörja vår studie med att ta kontakt med informationsavdelning eftersom han 
menade att där fanns de tjänstemän på förvaltningsnivå som var mest insatta i Härryda 
kommuns informationshantering. Vid det möte som vi följaktligen bokade med 
informationschefen framkom dock att de inte hade någonting med politikernas 
informations försörjning att göra. Deras arbete riktar sig i stället mot 
kommunmedborgarna. Vi fick dock tips om att ta kontakt med någon av de tre 
beredningssekreterarna som är ansvariga för att förse politikerna i KF-beredningar med 
information, vilket vi också gjorde. Med hjälp av den information som vi fick därifrån 
framkom att förutom från dessa beredningssekreterare får politikerna sin information 
från tjänstemännen i den centrala administrationen. Utifrån denna information bestämde 
vi oss för att dessutom genomföra en intervju vardera med kommundirektören och 
kommunsekreterare för att kartlägga Härryda kommuns officiella informationskanaler. 
 
För att identifiera lämpliga representanter för informationsanvändarna, i det här fallet 
kommunalpolitikerna, som skulle ingå i studien har vi också fått hjälp av 
kommunalrådet. Våra krav på de politiker som skulle ingå i studien var dels att de 
skulle representera de olika positioner som politiker kan inneha i KF, KF-beredningarna 
och KS, dels att de skulle ha innehaft sina positioner tillräckligt länge för att kunna ge 
oss en så fullständig bild som möjligt av hur den informationsförsörjning som riktar till 
kommunalpolitikerna fungerar. Det senare kravet var av särskild vikt eftersom Härryda 
kommuns politiska nivå relativt nyligen hade inlett sina aktiviteter efter det 
kommunalval som hölls hösten 2002 och som lett till att en ny majoritet bildats i 
Härryda kommun. Det fanns således oerfarna personer på många poster. Med hjälp av 
kommunalrådet identifierades följande grupper av politiker: de heltidsanställda 
politikerna, KS-ledamöterna och KF-ledamöterna. Visserligen är de politiker som sitter 
med i KS också ledamöter i KF. Det kan därför tyckas att det skulle räcka med att 
studera KS-ledamöter. Vi anser dock att det finns ett intresse att inkludera en grupp 
politiker som endast sitter i KF, eftersom de inte har den extra inblick i vad som händer 
på förvaltningsnivån som det innebär att vara KS-ledamot. Slutligen ville vi ha en 
spridning över de olika partierna, eftersom de olika partierna har olika organisation som 



 

 24 

kan påverka hur deras respektive representanter förhåller sig till den 
informationsförsörjning som riktar sig till kommunalpolitikerna i Härryda kommun. 
 
De personer som vi valde ut kontaktades per telefon och tillfrågades om de kunde tänka 
sig att ställa upp på var sin intervju som beräknades ta cirka 40 minuter. Samtliga 
tillfrågade samtyckte utan tvekan till att delta. 

4.2 Val av metod för den inledande undersökningen 

Innan det är möjligt att utföra den egentliga informationsauditen är det nödvändigt är att 
ta reda på så mycket som möjligt om hur organisationen fungerar. Följande punkter 
kommer att behandlas: Härryda kommuns organisationsstruktur, uppgifter, 
informationsutbyte och mål (jfr. Orna 1999, s. 43, 73). 
 
För att få svar på de frågor som rör Härryda kommuns organisationsstruktur och 
uppgifter har vi i stor utsträckning använt oss av skriftliga källor, både sådana som rör 
kommuner i största allmänhet och sådana som behandlar förhållandena i Härryda 
kommun. I undersökningens initiala skede baserades kunskapsinhämtandet av naturliga 
skäl till en stor del på litteratur av allmän karaktär – i första hand sådana som behandlar 
hur kommuner styrs: vilka organisationsenheter som normalt finns i en kommun, hur 
dessa är organiserade och vilka funktioner de ansvarar för. Dessa källor har sedan 
kompletterats med information från Härryda kommun som beskriver den organisation 
som återfinns där. Slutligen har vi under de intervjuer som vi genomfört med politikerna 
och tjänstemännen i Härryda kommun verifierat de kunskaper som inhämtats från 
litteraturen. Den litteratur vi har använt oss av har i stor utsträckning utgjorts av 
kurslitteratur och olika typer av introduktioner på området, medan litteratur av mer 
problematiserande karaktär i motsvarande grad har undvikits. Vi tror att den litteratur vi 
har valt att använda oss av i detta hänseende har gagnat vår undersökning – vad vi har 
velat komma åt med litteraturstudien har varit en introduktion i ämnet, inte en 
djupdykning i teorier om hur offentliga organisationer styrs. I den inledande 
undersökningen har vi, som synes, valt att bredda vårt perspektiv något och gå utanför 
den analysnivå som vi valt. Det vill säga att vi har valt att behandla en del punkter som 
ligger utanför Härryda kommuns politiska nivå. Detta har vi gjort för att vi inte skall 
förlora det sammanhang i vilket den politiska nivån verkar.  
 
På grund av tidsbrist valde vi att utföra den inledande och informationsauditen samtidigt 
för att spara tid. 
 
De frågor om Härryda kommuns organisationsstruktur och uppgifter som vi har försökt 
att besvara är: 
 
a) Organisationsstruktur: 
 

1. Vilka formella enheter är Härryda kommun indelad i? 
2. Hur är dessa organiserade? 
3. Vilka nyckelpersoner finns? 
4. Var fattas besluten? (efter Orna 1999, s. 60, 62). 

 
b) Uppgifter: 
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1. Vilka är Härryda kommuns uppgifter? 
2. Vilka är Härryda kommuns olika delars uppgifter (med särskild tonvikt på den 

politiska nivån)? 
 
Vi kommer inte att göra något försök att undersöka Härryda kommuns 
organisationskultur. Vi anser att även om detta skulle vara önskvärt så är det ett allt för 
stort projekt för att det skall vara genomförbart inom ramen för vårt projekt. Däremot 
kommer vi att försöka tolka det material som vi kommer att samla in genom intervjuer 
med politiker och tjänstemän i Härryda kommun utifrån ett kulturperspektiv. Denna 
tolkning berör endast frågor som har koppling till informationsöverföringen mellan 
enskilda politiker och mellan politiker och förvaltning och bör därför hellre betecknas 
som en undersökning av Härryda kommuns informationskultur. 
 
De frågor vi på så sätt försöker att svara på är följande: 
 

1. Hur upplever politikerna kontakterna mellan sig och andra politiker både i det 
egna partier och över partigränserna? 

2. Hur upplever politikerna kontakten med tjänstemännen? 
3. Upplever politikerna att man i något sammanhang försöker dölja information för 

varandra eller att förvaltningen försöker dölja information för politikerna? 
 
Orna (1999) föreslår följande procedur för att undersöka organisationens mål och hur 
dessa mål relaterar till den information som organisationen behöver för att kunna 
förverkliga målen: 
 

1. Börja ifrån toppen på målhierarkin och ställ för vart och ett av organisationens 
mål frågan: ”Vad behöver organisationen kunna för att uppnå det här målet?” 
 

2. Utifrån svaren under 1) fråga: ”Vilken information behöver organisationen för 
att bibehålla den kunskap som de behöver?” 
 

3. Utifrån svaren under 2) fråga: ”Vad behöver personalen göra med den 
information den behöver och vilka informationsflöden krävs för att de skall 
kunna göra det de måste göra?” 
 

4. Sammanställning av ovanstående tre punkter – ”Hur borde det vara?” (s. 44-58). 

4.3 Val av metod för Informationsauditen 

Det andra steget i undersökningen är att utföra själva informationsauditen. Orna räknar 
upp sex ”nyckelområden” som informationsauditen skall ge svar på: 
 

1. Informationsresurser (både innehåll och ’behållare’) 
2. Väktare 
3. Intressenter 
4. Informationsflöden och informationsinteraktioner 
5. Teknologi och system som stödjer informationsanvändningen 
6. Hur kostnadseffektivitet hos information utvärderas (1999, s. 84). 
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Av dessa sex punkter har vi valt att inte behandla nummer fem och sex, eftersom vi 
anser att vi saknar kompetens inom dessa områden. 
 
Enligt Orna (1999) finns det ännu ingen standard för hur en informationsaudit bör 
utföras, men hon föreslår följande metoder som kan användas: 
 

1) Studie och analys av dokument och databaser som används för att ”transportera” 
information 

2) Observation av hur personal utför informationsaktiviteter 
3) Intervjuer 
4) Informella möten med arbetsgrupper för att identifierar problem 
5) Enkäter 
6) Kartläggning och andra typer av visuell representation 
7) Systemanalyser 

 
Hon påpekar dock att den här uppräkningen skall ses som förslag på vad man kan göra 
och påpekar att valet av metod till stor del är avhängigt vilken typ av organisation det är 
som studeras (s. 80). 
 
Vi anser dock att det är orimligt att använda alla dessa metoder i ett och samma projekt 
och tror inte heller att det är Ornas avsikt att man skall göra det. De punkter som verkar 
mest relevanta för oss är nummer 1, 2, 3 och 5. Övriga punkter faller utanför ramen för 
vad som är möjligt för oss att genomföra på grund av den tid och de resurser som står 
till vårt förfogande. 
 
Repstad (1999) skriver att när man vill ha insikter om det grundläggande eller 
särpräglade i en miljö, utan att vara intresserad av hur ofta det förekommer är 
kvalitativa metoder användbara. Han skriver vidare att kvalitativa metoder är 
användbara när forskaren inte är säker på vilken egenskap som skall mätas. För att 
ytterligare förklara vad han menar kommer han med ett enkelt exempel: om forskaren 
anser att det är självklart vad som avses med ”trivsel” på arbetsplatsen är det inget 
problem att göra en surveyundersökning om hur människor trivs på arbetet, om 
forskaren däremot är intresserad av vad människor själva tänker på i samband med 
trivsel på arbetet är en kvalitativ metod att föredra (s. 15). Kvalitativa studier är ofta 
utformade som fallstudier där målet är att undersöka en avgränsad och specifik miljö 
(Repstad 1999, s. 16).  
 
Detta stämmer väl överens med de förutsättningar som vi ställs inför när vi skall 
undersöka kommunalpolitikernas informationsförsörjning i Härryda kommun. Vårt 
studieobjekt kan tydligt definieras som en avgränsad och specifik miljö. Studieobjektet 
är också unikt i det avseende att den organisationsform som Härryda kommun har valt 
för sin politiska organisation i stort sett är unik bland svenska kommuner. Det förefaller 
därför lämpligt att utforma studien som en fallstudie. Vidare saknar vi någon djupare 
förhandskunskap om förhållandena i kommunen, det vill säga att vi inte på förhand kan 
ha någon detaljerad uppfattning exakt vad det är som skall mätas (jämför exemplet med 
trivsel på arbetsplatsen ovan). Vi måste alltså redan nu välja bort enkäten som metod för 
datainsamlingen. Därmed inte sagt att det skulle vara ointressant att använda enkäter för 
att fördjupa det resultat som vår undersökning ger. Detta måste dock ligga utanför den 
aktuella undersökningen, men skulle kunna vara en tänkbar fortsättning på det här 
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projektet. På liknande sätt kräver ”studie och analys av dokument och databaser som 
används för att ’transportera’ information” en detaljerad förkunskap om hur 
organisationen fungerar innan det är möjligt att utföra en sådan undersökning. Vi anser 
oss inte ha den tid och de resurser som krävs för att utföra en studie av den omfattning 
som detta kräver. Därför måste även denna metod förkastas för den aktuella 
undersökningen. 
 
Punkt två i Ornas lista ovan över tänkbara metoder är observationer av hur personal 
utför informationsaktiviteter. Repstad (1999) skriver att observationen som metod är 
tids- och resurskrävande. Han kommer också med det banala men i vissa fall avgörande 
påståendet att man bara kan vara på ett ställe i taget (s. 24). Vidare skriver han att 
observationer passar bäst om frågeställningen är kopplad till ett geografiskt avgränsat 
område (s. 25). I det aktuella fallet är denna anmärkning nog så viktig, eftersom 
kommunalpolitikerna i Härryda kommun i allmänhet inte finns samlade på ett ställe. 
Detta gör det mycket svårt att på ett meningsfullt sätt observera deras 
informationsaktiviteter. Visserligen skulle man kunna tänka sig att det finns vissa 
tillfällen i informationshanteringsprocessen som skulle lämpa sig för observation – till 
exempel förefaller det lättare att observera det led i informationsprocessens som 
tjänstemännen i kommunen är ansvariga för. Däremot tror vi att det skulle vara näst 
intill omöjligt att få en helhetssyn genom att använda observationen som (huvudsaklig) 
metod för datainsamling.  
 
Eftersom vi inte själva har möjlighet att göra observationer på plats måste vi följaktligen 
förlita oss på de observationer som någon annan har gjort. Burell och Kylén (1995) 
skriver att all datainsamling, oavsett metod, bygger på någon form av observation. Den 
som blir intervjuad beskriver sina upplevelser av verkligheten som i sin tur bygger på 
observationer (1995, s. 73). Repstad (1999) anser att kvalitativa intervjuer är särskilt 
lämpade när man vill tränga in i aktörernas världsbild och förstå den innebörd de lägger 
i sina handlingar (s. 62). En annan fördel med kvalitativa intervjuer är att det är möjligt 
att anpassa frågandet till den person som intervjuas och det specifika vid varje 
intervjusituation (s. 64). Vi kommer i vår undersökning att använda intervjun som ett 
medel att erhålla båda de här typerna av information, dels för att ta del av de 
observationer som de intervjuade har gjort rörande kommunalpolitikernas 
informationsförsörjning, dels att ta del av de intervjuades egna uppfattningar.  
 
Ofta skiljer man mellan informanter och respondenter. Informant är en person som 
lämnar sakupplysningar – en slags ”extraobservatör” och respondent är en person som 
lämnar upplysningar om sina känslor och åsikter (Repstad 1999, s. 10). Vi kommer som 
sagt att använda våra intervjuer för att erhålla båda dessa typer av upplysningar. Det blir 
därför omöjligt att skilja mellan den intervjuade som informant och som respondent. Vi 
väljer därför att genomgående benämna de personer som vi intervjuar som informanter. 

4.4 Utformning av intervjumanualer 

Vi har utformat våra intervjumanualer utifrån de förslag till frågor som Orna (1999, s. 
87-88) presenterar. 
 
Frågor om informationsresurser: 
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• Vilka är de? 
• Var finns de? 
• Vem har ansvaret för dem? 
• Vilken typ av information innehåller de? 
• Hur definierar de som styr dem användarna och hur de används? 
• Vad säger användarna själva? 
• Finns det andra personer som skulle kunna utnyttja de här 

informationsresurserna på ett bra sätt som inte a) känner till dem, eller som b) 
känner till dem, men inte har tillgång till dem? (Orna 1999, s. 87). 

Frågor om väktare: 
 

• Vilken plats har de i organisationsstrukturen? 
• Till vem rapporterar de? 
• Vad har de för arbetsinriktning? 
• Vad har de för utbildning i informationsstyrning? 
• Vilka är deras kontakter a) med andra informationsresursers väktare, b) med 

intressenterna av den information de styr? 
• Vilken kunskap har de om andra väktares och intressenters arbete? (s. 87-88). 

 
Frågor om intressenterna: 
 

• Vilka är de? 
• Hur använder de information i sitt arbete? 
• Vilken kontakt har de med väktare av den information som de använder? 
• Finns det informationsresurser som skulle vara användbara för dem som de a) 

inte kan få, b) som de inte känner till (s. 88). 
 
Frågor om informationsflöden: 
 

• Vilken information erhåller du som en del av ditt jobb ifrån a) personer inom 
organisationen och b) personer utanför organisationen? 

• Hur stämmer den information du erhåller överens med den information du 
behöver för att utföra ditt jobb? 

• Vilken information för du vidare till a) personer inom organisationen och b) 
personer utanför organisationen? 

• Vilken kontakt har du med de personer som du a) ger information till och b) som 
du erhåller information ifrån? 

• Kan du diskutera informationsbehov med dem? (s. 88). 

4.5 Intervjuernas genomförande 

Varje intervju har tagit cirka 40 minuter i anspråk. I de flesta fall har de genomförts på 
den intervjuades arbetsplats – en för den intervjuade bekant miljö. I ett par fall hemma 
hos en av uppsatsförfattarna – i dessa fall har vi först börjat med att dricka en kopp 
kaffe och småprata lite för att få den intervjuade att ”känna sig hemma”. Slutligen i ett 
fall har en intervju genomförts på Mölnlycke bibliotek – detta på förslag från den 
intervjuade som uppger att han brukar använda biblioteket som mötesplats, så även i 
detta fall var miljö välbekant för den intervjuade. 
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Intervjuerna har bandats och transkriberats i sin helhet. Dock har i utskriften ett 
närmande av det sagda till normalt skriftspråk gjorts, då de på detta sätt blir mer 
lättarbetade och framför allt mer begripliga i det skrivna sammanhang där det är tänkta 
att fungera. Vi har dock vinnlagt oss om att dessa förändringar av texten inte på något 
sätt skall förvanska innehållet. Trots all noggrannhet går det inte att komma ifrån att en 
viss grad av tolkning måste till. När en levande kommunikationssituation överförs först 
till inspelat material och sedan till skriven text försvinner tyvärr en stor del av 
kommunikationen – gester, ansiktsuttryck, blickar, tonfall osv. 

4.6 Presentation av informanterna 

Samtliga intervjuade har givit sitt godkännande till att bli publicerade med namn, då de 
anser att som varande politiker eller kommunala tjänstemän är detta en självklarhet. Vi 
har trots detta valt att inte använda oss av deras fullständiga namn, utan av deras titlar, i 
texten. Anledningen till detta är att vi har undersökt dem som representanter för en 
position och inte som personer. Namnen blir på så sätt tämligen ointressant för vår 
studie. Andra personer som nämns med namn i uppsatsen ersätts med NN och namn på 
andra kommuner ersätts med K. 
 
Kommunalrådet (fp) har varit politiker sedan 1980-talet och är sedan valet 2002 
Härryda kommuns kommunalråd. Han är även KS-ordförande och ordinarie KF-
ledamot.  
 
Oppositionskommunalrådet (s) har varit aktiv i politiken sedan början av 1970-talet. 
2001 blev oppositionskommunalrådet Härryda kommuns kommunalråd och sedan valet 
2002 är hon vice kommunalråd samt vice ordförande i KS. Hon är också ordinarie KF-
ledamot.  
 
KF-ordföranden (m) lämnade sina politiska uppdrag i Härryda kommun under den tid 
som vi har skrivit uppsatsen. Dessa uppgifter stämmer därför inte längre. Vid sidan av 
sitt uppdrag som KF-ordförande var han ordinarie ledamot i KS.  
 
KS-politiker 1 (fp) har varit politisk aktiv sedan 1950-talet. Han är ordinarie ledamot i 
både KS och KF. Han är också ledamot i samhällsbyggnadsberedningen. 
 
KS-politiker 2 (spi) har tidigare varit aktiv i Göteborg som KF-ledamot. För tillfället är 
han ordinarie ledamot i KS och i KF. Han är även ledamot i 
samhällsbyggnadsberedningen. 
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KF-politiker 1 (s) har varit i politiken sedan 1970-talet. Hon är ordinarie ledamot i KF 
och i utbildnings- och kulturberedningen. 
 
KF-politiker 2 (m) är ledamot i socialberedningen samt ersättare i KF. 
 
Kommunsekreterarens tjänst går ut på att sammanställa alla beslutunderlag, skicka ut 
dessa till politikerna samt skriva protokoll vid KS och KF-möten.  
 
Kommundirektören har arbetat som kommundirektör i Härryda kommun sedan 2001. 
 
Beredningssekreteraren är beredningssekreterare för samhällsbyggnadsberedningen. 
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5 Resultat 

I det här avsnittet behandlar vi resultatet av de undersökningar som vi har utfört. Vi 
börjar med att presentera den kommunövergripande nivån. Denna nivå ligger utanför 
vår egentliga analysnivå, men eftersom den utgör den kontext i vilken politikerna är 
verksamma, påverkar den politikernas informationshantering. Vi anser därför att det är 
av värde att presentera den i ett eget stycke. Därefter beskriver vi Härryda kommuns 
politiska nivå – dess organisationella förutsättningar och de informationsbehov som den 
ger upphov till. De intervjuade politikerna presenteras var för sig. Slutligen presenterar 
vi intervjuerna med informationsförmedlarna. 

5.1 Den kommunövergripande nivån  

Eftersom den kommunövergripande nivån är den vidare kontext i vilken det politiska 
arbetet utförs kommer de egenskaper som den är beskaffad med att ha påverkan på 
politikernas informationsförsörjning. Vi kommer därför här att i korthet behandla den 
kommunövergripande nivån. Särskild vikt kommer att läggas vid Härryda kommuns 
organisation, uppgifter, informationsutbyte och mål. 

5.1.1 Organisation 

Den politiska organisationen i Härryda kommun avviker på ett flertal punkter från den 
normalsvenska kommunen. I oktober 1997 fattade KF i Härryda kommun beslut om att 
införa en ny organisation som skulle börja gälla från och med den nästkommande 
mandatperioden (”Sammanträdesprotokoll: KF 1997-10-20”, § 62). I den nya 
organisationen har endast de i kommunallagen obligatoriska nämnderna behållits (varav 
den viktigaste är KS). Alla ärenden som kräver ett politiskt beslut går därför direkt till 
KS innan de eventuellt går vidare till KF (www.harryda.se 2003-04-25). 
 
I och med att den nya organisationen infördes har uppdelningen mellan politiker och 
tjänstemän blivit tydligare. Tjänstemännen ansvarar för förvaltningsnivån och den 
politiska nivån koncentrerar sig i motsvarande grad sig på de politiska frågorna. 
Kommundirektören beskriver Härryda kommuns organisationsmodell som två 
motstående tringlar som formar ett timglas, där den övre triangeln motsvaras av den 
politiska nivån och den undre av förvaltningsnivån. Mellan dessa två befinner sig 
kommundirektören och de två kommunalråden som fungerar som den länk som 
förbinder de två organisatoriska halvorna med varandra (Härryda utbildningsmaterial, 
odaterat; intervju med kommundirektören). 
 
Under intervjuernas gång har det framkommit att alla politiker inte är nöjda med 
Härryda kommuns nya organisation. Många av politikerna anser inte att KF-
beredningarna fungerar lika bra som de traditionella nämnderna som hade mer konkreta 
arbetsuppgifter. Ett tydligt exempel på det här missnöjet ger KS-politiker 1 uttryck för 
när han säger: 

… jag tycker inte att det är ett bra system, för nämnden hade konkreta 
arbetsuppgifter. Man kunde vända sig till en nämnd. Man kunde diskutera. Det 
fanns en som var ansvarig. Det saknas nu. 
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Han fortsätter: 

… det där är så diffust - NN var inne på det förut att: ’Vad gör beredningarna?’ Vi 
är inte beslutande. Vi diskuterar och så rapporterar vi till kommunstyrelsen och så 
kan kommunstyrelsen komma tillbaka. Beredningar, det är inte så många 
kommuner i Sverige som har det där och jag tycker inte om systemet. Det hänger i 
luften på något sätt. 

De uppgifter som förut låg på nämnderna har i den nya organisationen övertagits av 
andra delar av organisationen. Många beslut tas i förvaltningen på delegation, eller 
kommer upp direkt i KS, utan att först ha genomgått samma omfattande beredning som 
tidigare. Följaktligen har KS fått en betydligt större arbetsbörda än tidigare (Intervju 
med kommundirektören; Intervju med kommunalrådet). 
 
KF-politiker 2 anser att även KF har fått mera att göra, på grund av införandet av den 
nya organisationen. Han anser att det kan bli så mycket att det ibland får konsekvenser 
på det arbete man utför: 

Det är kanske upp emot en tjugo, trettio punkter, så man hinner inte med. Det har 
gått framåt tio-, elvatiden på kvällarna och det är alldeles för långt och så blir de 
sista ärendena… det blir hastverk och det är inte bra. 

Ytterligare en negativ följd av införandet av den nya organisationen är att kontakterna 
mellan tjänstemännen och politikerna i Härryda kommun har blivit färre. Därigenom 
försvinner den närhet som tidigare fanns mellan tjänstemännen och politikerna. 
Kunskaperna om den andra parten i det kommunala arbetet har därigenom också 
minskat både hos politikerna och hos tjänstemännen. Särskilt berör detta problem 
fritidpolitikerna – de två heltidsanställda kommunalråden och tjänstemännen träffar 
varandra dagligen och får på så vis en bättre helhetsbild av arbetet i Härryda kommun, 
både det politiska arbetet och förvaltningsarbetet (Intervju med kommundirektören). 

5.1.2 Uppgifter 

Vad gäller Härryda kommuns uppgifter så avviker de inte från andra svenska 
kommuners. Vi hänvisar därför till avsnittet ”2.2.1 Kommunernas uppgifter” där vi 
redogör för dessa. 

5.1.3 Informationsutbyte 

Informationsutbytet mellan förvaltningen och politikerna är i allmänhet öppet. Vid 
mötena finns ofta tjänstemän som föredrar ärendena. Politikerna kommenterar att det är 
lätt att få svar på de frågor man har, antingen direkt på mötet eller i form av 
kompletterande material efteråt. Det är också lätt för den enskilda politikern att direkt ta 
kontakt med en tjänsteman om de anser att något i materialet är otydligt eller om de har 
några andra funderingar kring det arbete som utförs på förvaltningsnivån i Härryda 
kommun. 
 
Mellan de två heltidsanställda politikerna och tjänstemännen, framför allt 
kommundirektören och sektorscheferna, råder ett fritt informationsklimat. Detta betonas 
både av kommundirektören och av de heltidsanställda politikerna. 
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I vissa fall kan den täta kontakten mellan de heltidsanställda politikerna och 
tjänstemännen leda till att övriga politiker blir ”utestängda” från informationen. Detta 
kan yttra sig på olika sätt. Kommundirektören förklarar att det som är självklart för 
tjänstemännen och de heltidsanställda politikerna ibland kan vara helt okänt för 
fritidspolitikerna som inte har samma insyn i förvaltningens arbete. Likaså säger flera 
av de borgliga politikerna att den förra majoriteten vid ett flertal tillfälle tillsammans 
med tjänstemännen har väckt ett antal ärenden utan att fråga övriga politiker vad det 
tycker i frågan. Dessa politiker tycker att de på så sätt inte har fått tillräcklig insyn i 
ärendet från början. 

5.1.4 Mål 

Enligt den organisationsteoretiska ansatsen (se ovan) bör uppfyllelsen av målen på en 
lägre nivå i en organisations målhierarki leda till att de mål som befinner sig högre upp i 
målhierarkin uppfylls. Utifrån de intervjuer vi har utfört med politiker och tjänstemän 
har det framkommit att det saknas tydligt uttalade mål på den kommunövergripande 
nivån i Härryda kommun. Vi kommer här att diskutera de mål som återfinns i Härryda 
kommun på olika nivåer.  
 
Vid vår intervju med kommundirektören betonade han vid ett flertal tillfällen vikten av 
gemensamma mål för politiker och tjänstemän. I den intervju med kommundirektören 
som återfinns på Härryda kommuns hemsida säger han: ”Vi har ju politiska mål som 
skall genomsyra alla verksamheter” (www.harryda.se, 20/2-04). Kommundirektören 
beskriver arbetet med att ta fram de här politiska målen och hur de sedan påverkar 
arbetet på förvaltningsnivån. Han berättar att de i Härryda kommun försöker arbeta efter 
fyra nivåer i sin planering och uppföljning.  
 
I planeringen:  
 

1. Politikerna bestämmer inriktningsmål (”Det här vill vi”) 
2. Utifrån inriktningsmålen bestämmer tjänstemännen verksamhetsmål (”Såhär 

skall vi göra”) 
3. Därefter bestäms de ekonomiska ramarna (”Såhär mycket får det kosta”) 
4. Slutligen bestäms hur besluten skall följas upp 

 
I uppföljningen återfinns sedan följande rubriker: 
 

1. Det här ville vi 
2. Såhär gjorde vi 
3. Såhär mycket kostade det 
4. Såhär blev det 

 
På så sätt menar kommundirektören att de olika stegen i planeringen och uppföljningen 
direkt korresponderar med varandra och att det därigenom blir enkelt för politikerna att 
se vilka resultat som har uppnåtts. Han betonar dock att den här framställningen är 
något förenklad (Intervju med kommundirektören). 
 
I den här beskrivningen ser vi att det finns, eller åtminstone förväntas finnas, en direkt 
koppling mellan de mål som politikerna utarbetar (”inriktningsmålen”) och de mål som 
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tjänstemännen sedan utformar (”verksamhetsmålen”). Verksamhetsmålen syftar till att 
uppfylla inriktningsmålen. 
 
Politikernas syn på rollfördelningen i arbetet med att sätta mål för Härryda kommuns 
verksamhet överensstämmer med kommundirektörens. Samtliga intervjuade politiker 
ser som sin uppgift att fatta beslut om inriktningsmål. 
 
De inriktningsmål som politikerna har fastställt finns publicerade dels i form av tryckta 
broschyrer, dels som nedladdningsbara dokument på Härryda kommuns hemsida. På 
hemsidan i anslutning till måldokumenten står det: ”Det finns politiska mål och 
riktlinjer för alla kommunala verksamheter” (www.harryda.se, 7/3-04). 
 
De områden som politikerna har fastställt inriktningsmål för är: 
 

• Barn- och ungdomspolitiska mål 
• Bostadspolitiska mål och riktlinjer 
• Energipolitiska mål och strategier 
• Handlingsplan för kvinnofrid 
• Informationspolicy 
• Inriktningsdokument för kost och kosthållning 
• Kulturpolitiska program 
• Markpolitiska mål och riktlinjer 
• Miljöpolicy* 2 
• Politiska mål för handikapparbetet* 
• Politiska mål för individ- och familjeomsorg* 
• Politiska mål för äldrepolitiken* 
• Politiska mål för äldrepolitiken 
• Skolplan 2000 (www.harryda.se, 7/3-04). 

 
De områden som politikerna sätter inriktningsmål för är påverkas av de lagar och 
förordningar som fastställs av riksdag och regering (”Förslag till ny politisk 
organisation” 1997, s. 4).  
 
De politiska partierna har var för sig mål för hur de vill att Härryda kommun skall 
fungera. Dessa mål, som bland annat återfinns i de olika partiernas partiprogram, är inte 
sinsemellan enhetliga – detta är grunden för de olika partiernas existens och ett av de 
viktiga kännetecknen på en politisk organisation (Jfr Brunsson ovan). Det är också detta 
som gör det så svårt att analysera en politisk organisations målhierarki. 
 
De politiska partiernas mål avspeglas i de beslut som fattas i KF och KS (bland annat 
inriktningsmålen). Genomgående i våra intervjuer med politikerna har vi funnit att de 
betonar att de ytterst grundar sina beslut på sitt partis partiprogram. När de olika 
partiernas representanter sedan fattar beslut i KF och KS måste de i allmänhet 
kompromissa för att komma överens. Detta leder till att inget enskilt parti kan driva 
igenom sina mål, utan att flera får igenom delar av sina krav. 
 

                                                 
2 Rubriker som försetts med asterisk finns inte tillgängliga på sidan. 
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I samband med att Härryda kommun införde sin nya politiska organisation formulerades 
följande mål för den nya organisationen: 
 

1. Att skapa ett forum med förutsättningar att stimulera till deltagande i det 
politiska arbetet 

2. Att KF blir ett forum för idéer, debatt och information som ger ledamoten 
möjlighet till aktiv påverkan på de politiska besluten och som ger allmänheten 
möjlighet till insikt i de politiska beslutens bevekelsegrunder 

3. Stimulera fullmäktigeledamöter att ta initiativ och ge möjligheter att följa upp 
beslut 

4. Stimulera till nya arbetsformer 
5. Öka möjligheter till helhetssyn 
6. Klargöra befogenheter och ansvar på alla nivåer (”Förslag till ny politisk 

organisation” 1997, s. 5). 
 
Bäck, Siverbo och Brorström (2001) karaktäriserar mål nummer fem som varande ett 
effektivitetsmål, det vill säga ”Genom avsektorisering och helhetssyn ska den 
kommunala verksamheten effektiviseras”, mål nummer två till fyra och sex som inre 
demokratimål, det vill säga att de är mål som ”rör förhållanden i kommunens politiska 
organisation eller mellan denna och den kommunala förvaltningen” och mål nummer ett 
som ett yttre demokratimål, det vill säga att det är ett mål som ”rör förhållandet mellan 
kommunen och medborgarna” (s. 14). 
 
Vid vårt inledande samtal med kommunalrådet fick vi uppgiften om att det saknas 
uttalade kommunövergripande mål i Härryda kommun. Han sa dock att: ”Det skulle väl 
vara något i stil med att Härryda kommun skall vara en bra kommun att bo i.” 
Kommundirektören uttryckte sig på ett likartat sätt när vi intervjuade honom: 

Vi vill ju att vi skall ha en bra kommun och att det skall bli effektivt och bra och 
ekonomiskt vettigt och så. 

Det tycks alltså finnas någon slags underförstådd samsyn bland politiker och tjänstemän 
i Härryda kommun om vad kommunen strävar efter. 
 
I förslaget i ny politisk organisation i Härryda kommun finns mål för KF:s och KS:s 
verksamheter. Dessa går vi igenom under respektive rubrik nedan. 

5.2 Förvaltningsnivån 

Förvaltningsnivån är indelat i tre verksamhetssektorer, som är sammankopplade med 
var sin KF-beredning (Se figur 2. Härryda kommuns förvaltning). Dessa tre sektorer är: 

• Utbildnings- och kultursektorn 
• Socialsektorn. 
• Samhällsbyggnadssektorn 

Till dessa verksamhetssektorer finns det två stödsektorer: 
 

• Sektorn för teknik och försörjningsstöd 
• Sektorn för administrativt stöd (www.harryda.se, 15/9-03). 



 

 36 

 
Tjänstemännen på förvaltningsnivån tar fram underlag till alla ärenden som skall upp i 
KS och KF. De försöker belysa varje ärende allsidigt, beskriva de konsekvenser som 
eventuella beslutet kommer att få och ge olika alternativa lösningar (Intervju med 
kommundirektören). 
 
Tjänstemännen kan också själva väcka ärenden. Enligt kommunalrådet härrör de flesta 
ärenden från förvaltningen, medan de ärenden som väcks direkt av politikerna är i 
minoritet. Politikerna påverkat dock både de frågor som tas upp till behandling och hur 
beslutsunderlaget utformas genom att de sätter de övergripande målen för kommunens 
arbete.  
 
Oppositionskommunalrådet menar att: 

… man kan ju säga att vi påverkar underlaget genom de målskrivningar och annat 
som vi gör. 

Vidare fattar tjänstemännen på förvaltningsnivån beslut i de frågor som de har 
delegation på. Antalet beslut som fattas på delegation är i Härryda kommun stort. 
Kommundirektören påpekar dock att även om antalet beslut som tas i förvaltningen vida 
överstiger antalet beslut som tas i de politiska församlingarna så är vikten av de beslut 
som tas politiskt betydligt större. Kommundirektören anser att: ”Det är omöjligt att ha 
politisk inblandning i alla beslut … och väldigt mycket av det vi gör är verkställighet, 
inom ramen för ett politiskt beslut”. Han anser att det är skillnad på vad som är beslut 
och vad om verkställning och ger oss ett exempel på detta: 

Vem fattar ett beslut om att en funktionshindrad skall få kollektivtrafik med 
specialfordon, till en särskola, eller något? Det kan ju inte politikerna hålla på… 
men det är formella beslut, myndighetsutövning mot enskilda och sådant här då 
och det står reglerat här väldigt tydligt då va och formellt är det … här är varje 
verksamhetsområde… till exempel ‘Vem får arrendera och hyra ut mark och 
bostäder som vi har…som vi äger i Härryda kommun?’ … Det kan ju inte 
politikerna, utan det sköter ju vår mark- och bostadsavdelning, efter vissa 
inriktningar som politikerna har sagt … 

5.3 Den politiska nivån i Härryda kommun 

Här följer en genomgång av den politiska nivån av Härryda kommun. Först beskriver vi 
vilka organisatoriska delar som ingår i den politiska nivån. Därefter går vi igenom KF, 

Sektorn för 
utbildning och 

kultur 

 

Sektorn för 
socialtjänst 

Sektorn för 
administrativt 

stöd 

 

Sektorn för 
samhällsbyggnad 

 
Kommundirektör 

Sektorn för 
teknisk och 

försörjningsstöd 

Figur 2. Härryda kommuns förvaltning (Enligt www.harryda.se 22/2-04). 
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KF-beredningarna och KS, mer detaljerat. Vi kommer att under denna del redogöra för 
deras organisation, uppgifter, informationsutbyte, mål samt informationsbehov. 
 
På den politiska nivån i Härryda kommun återfinns följande organisatoriska enheter: 
 

• KF 
• KS 
• Revisionsnämnd 
• Överförmyndarnämnd 
• Valnämnd 
• Miljö- och bygglovsnämnd ( www.harryda.se, 9/3-04). 

 
KS är den enda verksamhetsansvariga nämnden i Härryda kommun. Därtill finns 
myndighetsnämnden, Miljö- och bygglovsnämnden, som ansvarar för 
myndighetsutövning mot enskild. Det är den här avsaknaden av verksamhetsansvariga 
nämnder, vid sidan av KS, som avses när det påstås att Härryda kommun saknar 
nämnder (”Förslag till ny politisk organisation” 1997, s. 6).3 
 
Av dessa organisatoriska enheter kommer vi inte att närmare beskriva 
Revisionsnämnden, Överförmyndarnämnden, Valnämnden eller Miljö- och 
bygglovsnämnden, eftersom de ligger utanför ramen för vår undersökning. 

                                                 
3 I det ursprungliga förslaget som presenteras i ”Förslag till ny politisk organisation” och som antogs av 
KF finns förutom Miljö- och byggandsnämnden ytterligare en myndighetsnämnd 
socialmyndighetsnämnd. Denna nämnd återfinns dock inte på den organisationsskiss som återfinns på 
Härryda kommuns hemsida, utan har ersatts av ett socialutskott som är en del av själva KS.  

Kommunfullmäktige 
• Förberedning 
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Kulturberedning 
• Socialberedning 
• Samhällsbyggnads-

beredning 
• Valberedning 
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• Socialutskott 
• Personalutskott 
• Ortnamnsutskott 
• Budgetberedning 

Överförmyndar-
nämnd 

Revisionsnämnd Valnämnd 

Miljö- och 
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Figur 3. Politisk organisation i Härryda kommun (Enligt www.harryda.se, 9/3-04). 
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5.3.1 Kommunfullmäktige 

Mycket av det som följer under rubrikerna ”5.3.1: Kommunfullmäktige” och senare 
under ”5.3.3: Kommunstyrelsen” kommer att kännas igen från den tidigare 
presentationen av KF och KS under stycket ”2.2 Kommuner”. Eftersom dessa båda 
instanser är reglerade enligt lag och därför inte avviker så mycket från kommun till 
kommun är detta oundvikligt. 
 
KF i Härryda kommun har 49 ordinarie ledamöter. Bland dessa utses en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som leder KF:s arbete (Arbetsordning för 
Härryda kommunfullmäktige 2002, s. 2). 
 
KF i Härryda kommun är organiserat i tre fullmäktigeberedningar (KF-beredningar). De 
tre KF-beredningarna är: 
 

• Samhällsberedningen 
• Socialberedningen 
• Utbildnings- och kulturberedningen 

 
KF-beredningarna består av ledamöter från KF. KF utser en ordförande och en vice 
ordförande för varje KF-beredning. Beredningarna bestämmer sedan själva när de skall 
sammanträda. Detta gör de vanligen en gång i månaden (Arbetsordning för Härryda 
kommuns kommunfullmäktige 2002, § 41-43 & 49). 
 
KF-beredningarnas uppgifter är att: 
 

• Utarbeta förslag till politiska mål och inriktningsdokument 
• Löpande utvärdera och till fullmäktige föreslå ändringar av fastställda mål och 

inriktningsdokument 
• Följa arbetet inom respektive sektor 
• Ta initiativ inom sitt område 
• Skaffa och bibehålla omvärldskunskap m.m. inom sitt område (Arbetsordning 

för Härryda kommuns kommunfullmäktige 2002, § 45). 
 
KF-beredningarna har inte rätt att fatta beslut, utan har endast beredande funktion; KF 
har endast rätt att delegera beslutanderätt till KS eller andra nämnder (Förslag till ny 
politisk organisation 1997, s. 9). 
 
Kommunalrådet beskriver arbetet i KF-beredningarna: 

[I KF-beredningarna] har alltså alla individer en möjlighet att ta upp vad de vill 
diskutera och föra fram – tankar och så. En enskild fullmäktigeledamot kan ju 
testa sina egna idéer rakt upp och ned i en beredning och förankra det bland 
människor som är intresserade av samma frågor och den vägen, så att säga, få fram 
någon målformulering eller något som sedan kan gå vidare. Så är man av den rätta 
ullen, så att säga, och är tålmodig och kan jobba på rätt sätt i en beredning, så kan 
man faktiskt påverka en hel del där. 

KS-politiker 2, som sitter i Samhällsbyggnadsberedningen förklarar att KF-
beredningarna, till skillnad mot de tidigare nämnderna som, enligt honom, ofta djupdök 
i detaljer, sysslar med de övergripande frågorna i Härryda kommun – man fattar beslut 
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om policydokument som sedan ligger till grund för de beslut som skall fattas i Härryda 
kommuns övriga instanser. 
 
KF-politiker 1, som sitter i Utbildnings- och kulturberedningen, beskriver KF-
beredningarna som: 

… ett organ för att diskutera vart vi vill hän med det politiska arbetet i vår 
kommun… 

Hon berättar vidare att det till väldigt mycket handlar om att: ”… ta egna initiativ, hitta 
forum för att diskutera med andra människor, hitta forum för att lära sig mer”. Hon 
menar att KF-beredningarna mycket är till för att det skall vara möjligt att föra fram och 
diskutera frågor innan de är färdiga. 
 
I förslag till ”Ny politisk ordning i Härryda kommun” anges att målet med KF är att KF 
”genom beredningsarbetet [skall] vara det aktiva organet, när det gäller strategiska och 
övergripande frågor som gäller samhällsutvecklingen” (1997, s. 6). 
 
På grund av lagstiftningen måste dock KF, enligt oppositionskommunalrådet, i vissa fall 
fatta beslut även i frågor av mer specifik karaktär (bland annat utskänkningstillstånd). 
 
Som politiskt organ har KF ett ansvar gentemot kommunmedborgarna. KF-ordföranden 
skriver i Demokratibokslut 2001 att KF:s ledamöter skall företräda 
kommunmedborgarnas intressen i Härryda kommun: ”Genom sina beslut skall 
fullmäktige spegla hur kommunens invånare önskar utvecklingen i kommunen” (2001, 
s. 3). Detta måste anses vara ett av målen med KF:s arbete. 
 
Till KF hör en KF-förberedning. Dess uppgifter är att: 
 

• Planera KF:s arbete och aktiviteter exklusive beslutsärendena genom att utarbeta 
och till fullmäktige lämna förslag till 
• Arbetsplan för fullmäktige  
• Demokratiredovisning 
• Utveckling och förändring vad avser fullmäktiges arbetsformer 

• Förbereda den allmänpolitiska debatten i fullmäktige och förbereda 
informationer och diskussionsfrågor till fullmäktiges sammanträden 

• Handha demokratiutvecklande frågor 
• Vara stöd och rådgivare till fullmäktiges presidium 
• Vara samråds- och diskussionsforum mellan fullmäktiges presidium och 

kommunstyrelsen avseende ärendehantering m.m., samt vid klargörande av 
gränser mellan kommunstyrelsen och fullmäktige och dess beredningar 

• Vara samråds- och diskussionsforum mellan fullmäktiges presidium och 
fullmäktigeberedningarna vad avser såväl genomförande av uppdrag som 
utveckling av beredningarnas arbetsformer 

• I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige beslutar om (Arbetsordning för 
Härryda kommuns kommunfullmäktige 2002, § 51). 

 
KF-ordföranden, förklarar att då det i Härryda kommun inte finns några nämnder, utan 
det är KF som är huvudorganet, så är det förberedningen som har i uppgift att hålla ihop 
den politiska organisationen i Härryda kommun. 



 

 40 

I Förberedningen sitter: 
 

• KF:s presidium (ordförande samt fö rste och andre vice ordförande) 
• Fullmäktigeberedningarnas ordföranden samt vice ordföranden 
• De tre beredningssekreterarna 
• De två kommunalråden 
• Kommundirektören (Arbetsordning för Härryda kommuns kommunfullmäktige 

2002, § 52). 
 
Politikerna betonar gång på gång det öppna informationsutbytet som råder mellan de 
olika partiernas företrädare. KF-politiker 2 säger, till exempel, att:  

Alla har ju alltid chansen att få säga vad de tycker och så tar vi då ställning. Så att 
det är ju aldrig någon som blir, så att säga, nerklubbad och alltså: ’Det där det kan 
vi inte prata om nu’. 

I sakfrågor anser sig politikerna inte försöka dölja information. 
Oppositionskommunalrådet säger, till exempel, att hon anser att det är viktigt att man 
har samma underlag för de beslut som skall fattas. Flera politiker ger också uttryck för 
att det är viktigare att man får fram ett bra beslutsunderlag än att man kan fatta beslut 
snabbt i en fråga. Kommunalrådet säger till exempel att: ”Grundprincipen är ju att man 
skall aldrig besluta om någonting om man inte fattar. Då får det faktiskt ta lite mer tid” 
och oppositionskommunalrådet säger: ”Demokrati skall vara långsamt, för att man skall 
hinna tänka efter många gånger”. 
 
Många frågor är inte ”politiska” i den mening att de olika partierna har olika åsikter i 
frågan. KF-politiker 1 berättar att det egentligen är ganska få voteringar i KF och KS: 

Man pratar sig samman helt enkelt för kommuninvånarnas bästa på något sätt. 
Därför det har inte den partipolitiska tyngden om apoteket skall ligga på vänster 
eller höger sida… Där hittar man en vettig, gemensam hållning. 

Även i frågor där ledamöterna har olika åsikter strävar man efter att hitta en gemensam 
lösning. KF-politiker 1 säger att: ”… den politiska förhandlingstekniken är att man 
köper och säljer: kan du inte nå konsensus så måste du nå en kompromiss och att hitta 
en kompromiss handlar alltid om att ge och ta”. Detta ständiga arbete för att komma 
överens i olika frågor leder, enligt KF-politiker 1, till att man som kommunalpolitiker 
umgås nästan lika mycket med sina politiska motståndare som med sina partikamrater. 
 
I frågor som rör den interna politiska strategin försöker partierna dock dölja information 
(Intervju med oppositionskommunalrådet). Det är naturligtvis inte bra för partiet om 
information om hur man tänker lägga upp sin strategi i känsliga frågor kommer ut i 
förtid. 
 
Vi vill förtydliga att ledamöterna i KF har två roller, dels att fatta beslut i beslutärenden 
i samband med KF-sammanträden, dels att i egenskap av KF-beredningsledamöter 
diskutera och komma med förslag till måldokument.  
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5.3.2 Informationsbehoven i kommunfullmäktige 

I enlighet med Ornas informationsauditmodell och med utgångspunkt i de 
förutsättningar som gäller för KF presenterar vi här en genomgång av de 
informationsbehov som politikerna i KF har, samt förslag på hur dessa 
informationsbehov skall kunna tillgodoses. 
 
I enlighet med Ornas modell utgår vi ifrån KF:s mål. Därefter följer förslag på vilken 
typ av information politikerna behöver för att kunna uppnå målet, samt förslag på var 
den här informationen går att få tag på. 
 
Mål: KF skall genom beredningsarbetet vara det aktiva organet, när det gäller 
strategiska och övergripande frågor som gäller samhällsutvecklingen 
 
Vilken information behöver KF för att kunna uppnå det här målet? 
 

• Information i sakfrågorna 
• Information om samhällsutvecklingen 
• Information om olika lagar och förordningar för de områden de skall fatta beslut 

om 
• De ekonomiska förutsättningarna för och konsekvenserna av att genomföra 

beslutet 
 
Var finns den här informationen? 
 

• Hos olika myndigheter, organisationer, institut m.m. 
• I Härryda kommuns förvaltning 

 
Hur kan politikerna få tag på den här informationen? 
 

• Genom Härryda kommuns förvaltning 
 
Mål: Genom sina beslut skall fullmäktige spegla hur kommunens invånare önskar 
utvecklingen i kommunen 
 

• Information om kommuninvånarnas önskemål 
• Information om olika gruppers behov 

 
Var finns den här informationen? 
 

• Hos kommuninvånarna i Härryda kommun 
 
Hur kan politikerna få tag på den här informationen? 
 

• Prata med folk – genom arbetskamrater, grannar, vänner och bekanta osv.  
• Följa med i den lokala debatten i olika medier 
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5.3.3 Kommunstyrelsen 

KS i Härryda kommun har 13 ledamöter, som rekryteras bland KF-ledamöterna. KS-
ledamöterna sitter alltså både i KS och KF. En ordförande (kommunalrådet) leder KS:s 
arbete. Till sin hjälp har han en vice ordförande (oppositionskommunalrådet). KS:s 
uppgifter är att leda och samordna arbetet i förvaltningen, vilken de också har det 
övergripande ansvaret för. Organisatorisk ligger KS direkt under KF (Information 
nyvalda politiker mandatperioden 2003-2006, 2003). 
 
I ”Förslag till ny politisk organisation” (1997) anges KS:s uppdrag: ”Kommunstyrelsen 
ansvarar för att fullmäktiges uppdrag genomförs och för att förvaltningsorganisationen 
verkställer de beslut som är tagna” (s. 11). 
 
Dessutom skall KS ”leda förvaltningen … följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning” (”Demokratibokslut 2001” 2001, s. 
26). 
 
KS är i hög grad ärendestyrt: man får färdiga förslag till beslut (Intervju med 
kommunsekreteraren). 
 
Till KS hör en KS-förberedning. I den sitter: 
 

• Kommunsekreteraren 
• Kanslichefen 
• Kommunalråden 
• Kommundirektören 
• Sektorscheferna 
• Ekonomichefen (Intervju med kommunsekreteraren). 

 
KS-förberedningens uppdrag är att gå igenom alla ärenden som kommer från 
förvaltning. Bland de inkomna ärendena väljs de ärenden ut som är tillräckligt 
förberedda för att kunna behandlas direkt, samt de ärenden som skall kompletteras för 
att behandlas senare och de ärenden som skall tas bort helt och hållet (Intervju med 
kommunsekreteraren). Ytterst är det kommunalrådet som har ansvaret för vilka ärenden 
som behandlas i KS. Han berättar ”Jag väljer ju de ärenden som skall upp i 
kommunstyrelsen”. 
 
Kommunsekreteraren är den som tar emot ärendena och skickar ut dem till politiker. 
Hon berättare att  

… av 30 ärenden kanske det är 10 som vi ska göra någonting med då under en 
eller två dagar. Sedan får jag tillbaks dem, förhoppningsvis rättade och 
kompletterade 

Efter införandet av den nya organisationen i Härryda kommun har KS fått mer att göra. 
Kommunalrådet, KS:s ordförande, förklarar: ”Alla ärenden går ju hit … många 
[ärenden] kunde ju ha stannat i någon facknämnd tidigare. Nu måste vi ända fram till 
kommunstyrelsen”. 
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Vissa av de ärenden som har beslutats i KS går sedan vidare till KF. KF-politiker 1 
berättar att utifrån de förslag som kommer från tjänstemännen görs en beredning inför 
KF. 

5.3.4 Informationsbehoven i KS 

Proceduren är den samma som för KF (se ovan ”5.3.2 Informationsbehoven i KF”). 
 
Mål: ansvara för att fullmäktiges uppdrag genomförs  
 
Vilken information behöver KS för att kunna uppnå det här målet? 
 

• Information i sakfrågorna 
• Information om olika lagar och förordningar för de områden de skall fatta beslut 

om 
• De ekonomiska förutsättningarna för och konsekvenserna av att genomföra 

beslutet 
 
Var finns den här informationen? 
 

• I Härryda kommuns förvaltning 
 
Hur skall de få den här informationen? 
 

• Genom Härryda kommuns förvaltning 
 
Mål: ansvara för att förvaltningsorganisationen verkställer de beslut som är tagna 
 
Vilken information behöver KS för att kunna uppnå det här målet? 
 

• Information om de beslut som har tagits av KF 
• Information om de åtgärder som genomförs 

 
Var finns den här informationen? 
 

• Protokoll från KF:s sammanträden 
• Verksamhetsberättelser och årsbokslut 

 
Hur skall de få den här informationen? 
 

• Genom att erhålla protokoll från KF:s sammanträden 
• Genom att erhålla verksamhetsberättelse och årsbokslut från förvaltningsnivån 

 
Mål: leda förvaltningen  
 
Vilken information behöver KS för att kunna uppnå det här målet? 
 

• Information om de inriktningsmål som har fastställs av KF 
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Var finns den här informationen? 
 

• I Härryda kommuns måldokument 
 
Hur skall de få den här informationen? 
 

• Protokoll från KF:s sammanträden 
• Publicerade broschyrer 
• Intranätet 
• Härryda kommuns hemsida 

 
Mål: följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning 
 
Vilken information behöver KS för att kunna uppnå det här målet? 
 

• Information om tillståndet och förutsättningarna i Härryda kommun vad gäller 
bland annat dess näringsliv, infrastruktur och demografi 

• Information om samhällsutvecklingen i ett vidare perspektiv som kan påverka 
utvecklingen i Härryda kommun 

 
Var finns den här informationen? 
 

• I Härryda kommuns förvaltning 
• Olika typer av konjunkturinstitut 

 
Hur skall de få den här informationen? 
 

• Genom att ge uppdrag till Härryda kommuns förvaltning att omvärldsbevaka de 
områden som är avgörande för kommunens utveckling 

5.4 Politikerna 

Varje politiker presenteras var för sig. Ordningsföljden på presentationen följer de 
positioner de har i den politiska organisationen: kommunalrådet, 
oppositionskommunalrådet, KF-ordföranden, de två KS-politikerna och slutligen KF-
politikerna. 

5.4.1 Kommunalrådet 

Politiska uppdrag:  
 

• Kommunalråd 
• Ordförande i KS 
• Ordinarie ledamot i KF 

 
KS är som vi redan har sett till stor del ärendestyrt. Det betyder att en stor del av den 
information som används av kommunalrådet kommer i form av beslutsunderlag som har 
arbetats fram av tjänstemännen på förvaltningsnivån. 
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Som ordförande i KS är kommunalrådet dessutom ansvarig för att ta fram förslag till de 
beslut som skall tas. Detta gör att han stöter på beslutsunderlaget i ett tidigare skede än 
de flesta andra politiker i Härryda kommun. Kommunalrådet får information om nya 
ärenden vid möten, ärendeberedning, som hålls med respektive sektor en gång i 
månaden. 
 
Den information som ärendena bygger på finns dels i form av skriftligt material – det 
egentliga beslutsunderlaget, dels i form av enskilda tjänstemäns kunskaper. 
 
Kommunalrådet använder båda dessa källor. Han föredrar dock den senare. Han 
förklarar: 

… eftersom … [jag] oftast kanske vill ha reda på lite mer … så kanske jag hellre 
vill passa på att tala med den här chefen … för att få det lite sorterat innan jag tar i 
tu med det. 

Han berättar vidare: 

… jag har ju väldigt mycket olika ärenden att sätta mig in i, så jag får ju försöka 
vara lite snabb helt enkelt, eftersom ärendena kommer ju fram så här snabbt, … 
min företrädare här … räknade ut att innan ett ärende tidigare nådde 
kommunstyrelsen så hade det varit uppe fem gånger till behandling. Nu som vi har 
det så kanske det bara har varit uppe en gång innan: i den här beredningen och det 
är väldig skillnad. 

Det skriftliga underlaget behöver, enligt kommunalrådet, alltid förklaras på något sätt. 
Frågorna som politikerna skall besluta i kan vara komplicerade och därför krävs det 
specialkompetens för att göra det begripligt. Ibland kan även språket ställa till problem. 
Kommunalrådet klagar på att materialet ibland innehåller: ”kanslisvenska och sådant 
där, som rör till det ordentligt”. Vid mötena finns därför alltid någon tjänstemännen från 
förvaltningsnivån som håller en muntlig dragning av ärendena. 
 
Tjänstemännen kommer även in i bilden när kommunalrådet anser sig behöva 
kompletterande uppgifter i ett ärende. På frågan vad han gör om han anser sig behöva 
kompletterande information svarar kommunalrådet: 

… då går jag ju naturligtvis till den som har författat skrivelsen … för det är ju 
alltid den som vet mest… 

Kommunalrådet anser att tjänstemännen som arbetar på förvaltningsnivån är 
hjälpsamma när det gäller att föra fram informationen: 

Det är inte så svårt egentligen att förstå varför det fungerar så bra som det gör, för 
oftast när man sitter och jobbar med någonting så blir man ju lite engagerad i det 
man gör. Så de som drar fram ärendena de vill ju väldigt gärna att… oftast ha dem 
igenom. Så vill du ha ett förtydligande … så kommer ju det ofta väldigt snabbt, så 
det är inget problem. 

Kommundirektören och kommunalrådet har daglig kontakt och genom den får 
kommunalrådet fortlöpande muntlig information om vad som händer på Härryda 
kommuns förvaltningsnivå. Den här typen av information kan också delges honom av 
sektorscheferna. Denna informella informationsöverföring beskriver kommunalrådet 
såhär: 
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… sedan pågår det naturligtvis mycket informella kontakter också – sådant som 
aldrig blir bokfört – i och med att jag finns här till hands och är heltidsarbetande 
och alltid finns här … det är klart att man pratar, man pratar på luncher, man pratar 
på kafferaster och man pratar när man känner för det – så kommer någon rusande 
in här och säger några ord och sticker iväg igen. 

Genom protokoll från KF, KF-beredningarna, KS och andra politiska organ i Härryda 
kommun får kommunalrådet en bra bild om det som sker på den poliska nivån. Han 
säger att han hellre skulle vilja ha den här informationen ”i någon slags briefing-form”, 
men att det bara är Samhällsberedningen som i nuläget ger honom det. 
 
Härryda kommuns verksamhetsmål finns samlade i intranätet som kommunalrådet har 
tillgång till. Han säger att han känner att det här ger honom en trygghet i hans arbete 
eftersom han vet att det finns en plats där alla dokument är samlade. 
 
De informationsresurser som finns samlade i Härryda kommun både i form av skriftligt 
och muntligt material som kommer ifrån tjänstemännen på förvaltningsnivån och i form 
av protokoll från de politiska organen är i många fall formaliserade. Vid sidan av detta 
finns också en strid ström av osystematiserad information som har sitt ursprung i 
Härryda kommuns omvärld. Kommunalrådet nämner att det kan röra sig om 
organisationer eller enskilda kommunmedborgare som ringer till honom. När vi besökte 
honom för att göra vår intervju vid lunchtid uppgav han att han redan hade mottagit ett 
tiotal samtal. Han tar också emot väldigt mycket extern post. Det kan röra sig om allt 
ifrån konsulterbjudanden, undersökningar, statistik m.m. 
 
Kommunalrådet anser att det är politikernas ansvar att se till att de beslut som fattas i 
Härryda kommun är lokalt förankrade. Han säger att det politikerna kan bidra med är: 
”lokalkännedom och lokalfärg”. 
 
Kommunalrådet nämner att den politiska informationen som han återfinner i 
fempartigruppens program utgör ett stöd när han skall bedöma vilka beslut som är 
möjliga att driva igenom. 
 
Kommunalrådet sammanfattar sina informationskontakter med att säga att han i första 
hand har kontakt med: 
 

• Kommundirektören 
• Motståndarblockets representant (oppositionskommunalrådet) – ”Vi brukar ju 

stämma av en hel del med varandra” 
• Sektorscheferna 

 
Han säger också att den mesta information dem emellan är muntlig. 
 
Kommunalrådet anser sig få för mycket information. Mycket av den information han får 
är enligt honom irrelevant – mycket som han skulle kunna avvara. Vad som är av vikt 
och vad som inte är det vet han dock först sedan han mottagit och läst igenom eller 
lyssnat på den. Någon särskild typ av överflödig information kan han inte peka på. ”Då 
hade jag gjort det”, svarar han. 
 
Den informationssituation han beskriver är kaotisk: 
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Det ringer i huvudet på mig för jämnan, sedan jag började här. Det är naturligtvis 
för mycket det här. Den här organisationen, det finns anledning till varför vi nästan 
är ensamma om den i Sverige, kan jag säga. Så länge det fungerar, så är det väl 
bra, men… det är mycket som skall in i ett stackars huvud. Det är det. Och hur 
man skulle styra undan det ja… som sagt var, den första som kom in i den här 
organisationen han höll väl ett år eller något sådant där sedan var det rörigt här i… 
fram och tillbaka och… ett par år och hon var väl ganska ... (?) efter ett år också så 
att det, så att vi har inte någon riktig erfarenhet på att detta fungerar än faktiskt. Så 
det är väl om jag kan få det att fungera då. 

Kommunalrådet berättar att det har uppstått problem då en ny majoritet har bildats. Han 
säger att tidigare har en annan majoritet förberett ärendena. Detta har lett till att när 
ärendena kommer till KS och KF har inte den nya majoriteten känt sig bunden av det 
den gamla majoriteten har jobbat fram. 

5.4.2 Oppositionskommunalrådet 

Politiska uppdrag: 
 

• Kommunalråd 
• Vice ordförande i KS 
• Ordinarie ledamot i KF 

 
Oppositionskommunalrådet anser att om det material hon får ifrån tjänstemännen på 
förvaltningsnivån skall ligga till grund för ett beslut så hon har alltid användning för det. 
”Det har med saken att göra”, säger hon. Visserligen tycker hon att det ibland kan bli 
väldigt mycket material att läsa igenom, men påpekar samtidigt att om materialet inte 
skickas ut så är det alltid någon som frågar efter det. Hon resonerar därför att det är lika 
bra att förvaltningsnivån skickar ut allt material på en gång så att den som vill också kan 
läsa igenom det fullständiga beslutsunderlaget. 
 
Oppositionskommunalrådet anser att språket ibland kan vara ett hinder för att materialet 
ifrån förvaltningsnivån skall vara tillgängligt. Ibland blir det för mycket: ”kanslisvenska 
och utredningsspråk”, även om man ifrån förvaltningens sida är medveten om 
problemet och försöker: ”skriva på begriplig svenska”, som oppositionskommunalrådet 
uttrycker det. 
 
Om oppositionskommunalrådet tycker att något är oklart i materialet vänder hon sig 
direkt till de enskilda tjänstemännen. Oppositionskommunalrådet anser att 
tjänstemännen är lojala och alltid ställer upp och besvarar de frågor hon har. 
Oppositionskommunalrådet vänder sig direkt till tjänstemännen även i andra fall. Hon 
nämner att detta händer när hon har fått frågor från sina väljare eller från sin partigrupp 
eller när hon har egna frågor som inte rör beslutsunderlaget. Sammantaget säger hon att 
hon har kontakt med någon av tjänstemännen på förvaltningsnivån flera gånger varje 
vecka. Dessa kontakter är i allmänhet informella. Oppositionskommunalrådet berättar: 
”Man går och knackar på – passar det inte då så tar vi det om en halvtimma eller så 
där… när det passar”. 
 
En annan informationskanal för att förstå beslutunderlaget är partikamraterna. 
Oppositionskommunalrådet säger: 
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… min politikergrupp [är] också en kunskapskälla, informationskälla – där har vi 
ju olika ingångar, olika intressen, olika bakgrund… 

Vid gruppmötena med politikergruppen diskuterar man även: ”det som ligger längre 
fram i pipelinen”. Oppositionskommunalrådet säger att de bedömer den information de 
får utifrån politiska överväganden. Hon påpekar att viss informationssökning är av 
politisk natur – att man vill eller inte vill något – mer än ren faktasökning. I sådana 
frågor tar hon hjälp av partiets handlingsprogram. Oppositionskommunalrådet förklarar 
att det är de frågor som partiet har gått till val på och som partiet försöker driva igenom. 
 
För att följa med vad som händer på Härryda kommuns förvaltningsnivå tittar 
oppositionskommunalrådet på intranätet. Bland annat nämner hon att hon hämtar 
statistik därifrån. 
 
Oppositionskommunalrådet följer den allmänna debatten i Härryda kommun genom den 
debattsida som finns på Härryda kommuns hemsida. I första hand intresserar hon sig för 
kommunmedborgarnas åsikter; vad partikamraterna och de politiska motståndarna står 
känner hon i allmänhet redan till. 
 
För att inhämta bakgrundsinformation till det som händer i samhället i stort och som 
hon kan ha nytta av i den politiska debatten använder sig oppositionskommunalrådet av 
massmedia. Hon räknar upp ett antal tidningar och tidskrifter som hon gärna läser 
(Aktuellt i politiken och Broder – Socialdemokratiska tidningar – Kommunaktuellt, 
Göteborgs-Posten, facktidskrifter, Riksdag och departement) men poängterar att hon 
inte orkar läsa igenom allt lika noggrant. Dessutom följer hon nyhetsprogrammen på TV 
och lyssnar mycket på radiokanalen P1. 
 
Oppositionskommunalrådet sammanfattar de informationskällor hon använder: 
 

• Material från Förvaltningen 
- Underlag 
- Rapporter 
- Personer som besitter mycket kunskap. 

• Partiet 
- omvärldsanalys 

• Tidningar ”och sådant” 
 
Sina informationskontakter sammanfattar hon: 
 

• Kommundirektören 
• Sektorscheferna 
• Ekonomichefen  
• Partikamraterna 

 
Sin informationssituation beskriver oppositionskommunalrådet: 

… det är ingen brist på material och ingen brist på information. Det är ibland att 
sovra i den [som är ett problem] och se efter vad som är väsentligt och oväsentligt. 
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5.4.3 KF-ordföranden 

Politiska uppdrag: 
 

• Ordförande i KF 
• Ordinarie ledamot i KS 

 
Det är viktigt att påpeka att underlaget till KF inte är identiskt med KS-underlaget trots 
att ärendena kommer därifrån. KF-ordföranden sitter också med i KS. Som ordförande i 
KF kommer KF-ordföranden i kontakt med KF-materialet tidigare än övriga KF-
ledamöter. En stor del av KF-ärendena har dock redan varit uppe till behandling i KS 
och är därför inte helt främmande för alla ledamöter när det dyker upp igen i KF. Vi 
behandlar här först KF-ordförandens åsikter om KS-materialet och därefter hans åsikter 
om KF-materialet. 
 
KF-ordföranden anser inte att han får för mycket information, men han tycker att det är 
väldigt mycket handlingar att läsa: 

… för mycket information kan man ju egentligen aldrig få som beslutsunderlag. 

Han pekar också på ett annat problem – att informationen i vissa ärenden har kommit 
för sent – ärendet har redan gått så långt när det kommer fram att det är svårt att ändra i 
det: 

Allt för ofta har det varit så att när det har kommit upp till gruppdiskussion eller i 
kommunstyrelse så ställer man kritiska frågor och då får man svaret att nu har 
ärendet så långt så att vi kan inte göra någonting åt det, vi kan inte ändra det och 
det är ett problem. Då kan det vara så att, till exempel, kommunalrådet har gett 
direktiv långt tillbaka som förvaltningen har jobbat utefter och sedan visar det sig 
att det direktivet inte är representativt för hela majoriteten eller partigruppen och 
då kan det bli jobbigt. Därför jobbar vi nu, i den här nya konstellationen som vi 
har efter det senaste valet, att på ett mycket tidigare stadium ta principdiskussioner 
i olika frågor. 

Han betonar dock att detta inte beror på brister på förvaltningsnivån utan på bristande 
information inom de politiska partierna. Han anser det är viktigt att ”man ge sig tid att 
läsa så noga att man kan se om man har några frågor att det någonting som är oklart”. 
 
KF-ordföranden anser att materialet ibland måste kompletteras. Han berättar dock att 
han inte har tid att kontakta tjänstemännen själv för att få kompletterande information: 

Med det arbete jag har så hinner jag inte själv ringa upp och ta reda på så mycket 
fakta utan jag får be andra göra det. 

Bland annat nämner han gruppmötena inför KS-sammanträdet som en plats att 
komplettera underlaget. I de frågor som därefter fortfarande är oklara får 
kommunalrådet i uppdrag att till nästa gruppträff ta fram kompletterande uppgifter från 
tjänstemännen på förvaltningsnivån. KF-ordföranden påpekar att han i stor utsträckning 
är utelämnad till det material som kommer ifrån tjänstemännen på förvaltningsnivån. 
Han säger att han måste lita till fakta som kommer fram ”den officiella vägen”. Om KF-
ordföranden vill ha fakta som är kopplade till fempartigruppens politiska uppfattningar 
söker han upp det borliga kommunalrådet. 
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Materialet till KF-underlaget kommer dels från KS och dels från KF-beredningarna. 
KF-ordföranden berättar om det material som kommer ifrån KS att när KS har haft sitt 
sammanträde så gör kommunsekreteraren en förteckning på ett förslag till kungörelse 
för KF-sammanträdet och skickar över det till honom. I de frågor som tas upp i KF 
används samma underlag som tidigare används i KS. Det underlagsmaterial till KF-
planeringen som kommer ifrån KF-beredningarna får KF-ordföranden från 
beredningssekreterarna. 
 
Till skillnad från de politiker vi tidigare har behandlat träffar KF-ordföranden sällan de 
personer han får material ifrån. Han berättar att väldigt mycket av den kommunikation 
som han har med tjänstemännen i sin roll som KF-ordförande sker via e-post. 
KF-ordföranden uppger att han får mycket information ifrån partiet, både regionalt och 
centralt. Även kommunförbundet är en viktig informationskälla säger han. Han påpekar 
dock att dessa informationskanaler inte är formaliserade. Vi finner hans beskrivning av 
detta informationsflöde målande: ”det finns ju massor med informationer som dimper 
ner som man sedan kan använda”. 
 
Kommunalrådet sammanfattar sina informationskontakter med att säga att han i första 
hand har kontakt med: 
 

• Kommunalrådet 
• Beredningssekreterarna 
• Kommunsekreteraren 
• Sitt parti 

5.4.4 KS-politiker 1 

Politiska uppdrag:  
 

• Ordinarie ledamot i KF 
• Ordinarie ledamot i KS 
• Ledamot i samhällsbyggnadsberedningen 

 
KS-politiker 1 ger uttryck för att han får för mycket material att läsa igenom. Han tycker 
att det är för mycket text i handlingarna: mycket ovidkommande material som inte 
behöver vara med. Samtidigt anser han att det saknas material i handlingarna: 

Ibland kan det vara bristfälligt. Ibland kan man upptäcka någon form av mygel. 
Man har undanhållit mycket information och då får man vara på sin vakt och säga: 
‘Här saknas någonting’ och så kan man begära att det utreds vidare och är man 
ensam i sin uppfattning så … går ärendet vidare ändå. Jag kan inte stoppa det för 
att jag inte har fått tillräcklig information. 

I det fall KS-politiker 1 vill ha mer information i ett ärende som har varit uppe i KS 
försöker han på egen hand skaffa sig den information som han anser sig behöva innan 
KF-sammanträdet så att han kan framföra det till de andra ledamöterna. Detta kan ske 
genom att han i en specifik fråga (han nämner en fråga rörande järnvägen som exempel) 
tar kontakt med någon konsult som är insatt i ämnet. Han uppger också att han kan 
skaffa sig information genom att prata med folk, genom partigruppen eller genom 
kommunalrådet. 
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KS-politiker 1 menar att det politisk strategiskt att KS-ordförande tillhör hans parti då 
det är ordförande som väljer vilka frågor som skall tas upp i KS och kommer med 
förslag till beslut. 
 
KS-politiker 1 betonar att det i hans uppdrag ingår att vara en länk mellan befolkningen 
och den kommunala förvaltningen. Han får information från kommunmedborgarna. KS-
politiker 1 uttrycker saken så här: 

Det är ju den information man kan skaffa i samhället på olika håll. Det behöver ju 
inte vara folk med fackkunskap. Det kan vara… informationen kan ju vara att man 
lyssnar på opinionen. Det är också en information om vad folk i gemen tycker i en 
viss fråga. Det är också en information och om jag då tillgodo… tar till vara den 
informationen som jag får… den uppfattningen som jag får ifrån olika håll då är 
det ju en information att så här vill vi ha det och då kan jag gå vidare med det i 
ryggen. 

5.4.5 KS-politiker 2 

Politiska uppdrag:  
 

• Ordinarie ledamot i KF 
• Ordinarie ledamot i KS 
• Ledamot i samhällsbyggnadsberedningen 

 
KS-politiker 2 anser att KS-materialet är för omfattande. Han berättar: 

Det var alltså 550 A4 sidor vilket innebär att bara läsningen av det innebär ju 10-
12 timmar. Skall man begripa vad det är man läser får man lägga till lite och skall 
man ha synpunkter på det så kräver det ett arbete. Ibland är det enorma skriftliga 
material som man skall sätta sig in i. 

KS-politiker 2 ger exempel på i hans tycke överflödig information: en hel del av 
innehållet återkommer på flera ställen i texten. Han säger: 

Det är klart det är mycket dött kött i det här materialet som man kan hoppa över. 
Förvaltningens problem är att de vill informera så mycket som möjligt i allmänhet 
och det innebär att man har mycket information och man repeterar i de här 
skrivelserna. 

Utifrån den erfarenhet som han har skaffat sig som kommunalpolitiker så anser sig KS-
politiker 2 dock veta hur han skall sålla i materialet – vad han skall läsa och inte läsa. 
 
Å andra sidan säger han att det ofta saknas information i underlaget. Han påpekar dock 
att det beror på vilken ambitionsnivå som den enskilde har – som gruppledare i sitt parti 
känner han ett ansvar att hålla sig mer underrättad än sina partikamrater, eftersom han 
säger att det är hans uppgift att se till att de tillsammans har den information de behöver. 
 
Vid de tillfällen som KS-politiker 2 anser sig behöva kompletterande information söker 
han upp den person som har skrivit underlaget och begär komplettering. Han uppger 
dock att detta inte händer särskilt ofta. Det är, enligt KS-politiker 2, upp till varje 
politiker att själv ställa frågor och begära kompletterande uppgifter om 
beslutsunderlaget: 
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De [förvaltningen] kan ju inte sitta och gissa vad jag eventuellt har för åsikter och 
vad alla andra har för åsikter. 

Kompletterande frågor kan också ställas i samband med de muntliga föredragningarna. 
KS-politiker 2 säger: ”Vid de muntliga föredragningarna är det lätt att ställa de frågor 
man vill ha svar på”. Han nämner särskilt kommundirektören som ofta närvarar vid de 
här mötena och som då utnyttjas för att få information. 
 
KS-politiker 2 uppger sig söka en hel del information på egen hand i frågor som har 
koppling till partiets program. Detta kan ske genom beredningssekreterarna i deras 
funktion som politiska sekreterare. Han använder sig också av Internet för att ta fram 
statliga utredningar, propositioner på riksdagsnivå och lagstiftningar. 
 
Även partiavdelningar i närliggande kommuner är en viktig informationskälla för KS-
politiker 2. 

5.4.6 KF-politiker 1 

Politiska uppdrag: 
 

• Ordinarie ledamot i KF 
• Ledamot i utbildnings- och kulturberedningen 

 
KF-politiker 1 pekar på att pappersmängden kan vara stor men tycker däremot inte att 
det är för mycket information i materialet. Hon uttrycker emellertid flera gånger under 
intervjun att hon önskade att hon hade mera tid för att fördjupa sig i ärendena, träffa 
kommunmedborgare, föreningar m.m.  

Jag tycker att jag får för mycket papper men det är så att man ibland känner 
herregud hur hinner jag läsa detta och sätta mig in i detta men jag tycker inte jag 
får för mycket information i handläggning av ärenden och sådant, det tycker jag 
inte. 

När KF-politiker 1 anser sig behöva kompletterande information använder hon sig av 
sina partikamrater för att diskutera de politiska övervägandena och av tjänstemännen för 
att ta fram sakinformation. Av dessa källor framhåller KF-politiker 1 partigruppen som 
särskilt viktig. Det är den som slutligen avgör hur hon röstar i KF. Hon förklarar sin 
politiska roll: 

”eftersom jag är då partipolitisk så har ju jag en ideologi… Det har jag 
tillsammans med mina partikamrater om hur vi vill bygga samhället”. 

KF-politiker 1 nämner också allmänheten som en viktig informationskälla. Hon påpekar 
dock: 

Jag ringer ju inte till enskilda invånare. Det gör inte jag. Utan då är det i form av 
att vi har möte, antingen med våra medlemmar på våra arbetarkommunmöten, eller 
på kommundelstämmorna, där alla är välkomna och naturligtvis om grupper 
bjuder in mig. Det finns då aktionsgrupper som bjuder in politiker. Då går vi alltid 
och lyssnar. Vi kan ibland också bjuda in… som i utbildnings- och 
kulturberedningen så bjuder vi in styrelserna i förenings-… föreningarna ibland 
för att vi vill diskutera någonting med dem. Både de och vi kan ju ta initiativ till 
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möten. Och sedan står vi på torg och gator och sitter på biblioteket ibland så folk 
vet att då kan man gå och prata med sin politiker. 

KF-politiker 1 framhäver att kontakterna över partigränserna är omfattande; hon lyssnar 
på andra men låter sig inte påverkas i något köpslående. Hon menar att den politiska 
förhandlingstekniken går ut på: 

… att man köper och säljer, kan du inte nå en konsensus så måste du nå ett 
kompromiss och att hitta en kompromiss handlar alltid om att ge och ta 

5.4.7 KF-politiker 2 

Politiska uppdrag: 
 

• Ersättare i KF 
• Ledamot i socialberedningen 

 
KF-politiker 2 anser att beslutunderlaget i allmänhet är tillräckligt. I de fall han känner 
att materialet är bristfälligt kontaktar han: ”den som är närmast, som har skrivit under”. 
Han anser att i vissa fall räcker det inte med den information han kan skaffa sig från 
Härryda kommuns officiella informationskanaler. Han berättar om ett specifikt ärende: 

… Nu den här diskussionen som har varit när det gällde Rådareservatet, nere runt 
Rådasjön, då var det starka diskussioner, för de…det var väldigt svårt att läsa ut 
egentligen vad…det var ju en utredning, som hade gjorts där och där hade vi nog 
en hel del synpunkter. Det hade nog alla partier, tror jag. För det var…där bör man 
gå igenom alltihopa riktigt och konsekvenser och det tror jag att alla vi som skulle 
vara med att besluta inte hade riktigt klart för oss vad som…så nu har det gått på 
återremiss då. Eftersom det var så många som tyckte att det är bättre att vi låter det 
gå på återremiss, så får man göra om materialet och komma med ett tydligare 
material. Och sedan tror jag i det här fallet, så tycker jag nog faktiskt att alla 
beslutsfattare bör gå och titta på hur det ser ut på plats och inte titta på en ritning, 
för ett naturreservat, tycker jag inte att man skall titta på en ritning. Jag tycker inte 
att det räcker för beslut. 

KF-politiker 2 berättar att det ligger mycket ansvar på den enskilda politikern att själv 
plocka fram information till KF-beredningarna: 

... vi får inte mycket underlag när det är beredningarna, faktiskt, utan det 
diskuterar vi igenom och sedan så blir ju uppdraget då till de olika sektorerna, att 
de skall ta fram underlag. Så att då är det bara på diskussionsplan, egentligen, så 
att det är väldigt lite. 

KF-politiker 2 anser att den viktigaste kunskapen enskilda politiker besitter är den 
lokalkännedom de har. Han berättar att han lyssnar särskilt noggrant på en person om 
den bor på den ort som ärendet behandlar oavsett partitillhörighet.  
 
KF-politiker 2 betonar att han är folkvald och att han är ombud för 
kommunmedborgarna. Han kommer med ett konkret exempel: 

Vi säger nu att det här skulle vara en skog här. Vad vill man göra där? Jo då säger 
man att den är, så att säga, bostadsnära, eller samhällsnära. Då skall man vara 
försiktig där och så skall man helst prata med folk där. ‘Vad vill ni ha? Vad vill ni 
ha?’ Det kanske finns fin ek. Det kan finnas fin bok. Ja, då tar man bort granarna. 
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Då gör man den trivsam för folket intill. Sådant kan vi ta upp där och inte bara att 
man ifrån kommunstyrelsen, eller ifrån ”samhällsbyggnaden”, vi säger som NN, 
han åker dit och säger: ‘Fäll alltihop!’. Så gör man inte, utan då vet man att det blir 
protester efteråt. 

5.5 Informationsförmedlarna 

Som det har framkommit under intervjuerna är kommundirektören, den högsta 
tjänstemannen, och bredningssekreterarna en viktig länk mellan förvaltningen och 
politikerna. Nedan kommer vi att redogöra för resultatet av våra intervjuer med dessa 
personer samt diskutera politikernas och sektorschefernas roll som 
informationsförmedlare. 

5.5.1 Kommundirektören 

Kommundirektörens uppdrag kan beskrivas i följande punkter: 
 

• Härryda kommuns högsta tjänsteman 
• Viktigaste uppgift är att leda förvaltningens arbete 
• Viktigaste informationsförmedlaren för den ”officiella” informationen från 

tjänstemännen på förvaltningsnivån till politikerna 
 
Kommundirektören framhåller att han är helt opolitisk: 

Jag är ju helt opolitisk, men om de frågar mig om: ’Vad tycker du?’, så är det klart 
att jag har en uppfattning och det kan uppfattas som att vi bör göra det eller vi bör 
inte göra det. Ofta försöker man ju ha då en saklig grund, så att säga, och att 
grunderna för ens beslut… att folk har förståelse för det. 

Kommundirektören får reda på vad som händer på förvaltningsnivån innan politikerna. 
Han beskriver att hans informationsförmedlande arbete går ut på att informera 
politikerna så att de kan hänga med i vad som händer i Härryda kommun. I allmänhet 
sker denna informationsöverföring i samband med att han träffar de två 
kommunalråden. Detta sker dagligen och deras kontakter är i allmänhet informella. 
Kommundirektören beskriver att: ”vi är ju ett team som ofta är med på samma möten i 
olika sammanhang”. 
 
Informationsöverföringen kan också ske mellan kommundirektören och övriga 
kommunalpolitiker. Detta sker vid olika sammanträden [KS, KF eller KF-beredningar] 
och är då i allmänhet muntlig. Det händer också att enskilda politiker söker upp honom 
och ställer frågor, även om detta händer mer sällan. 
 
Vidare sitter kommundirektören med i KS-förberedningen och KF-förberedningen. I 
denna funktion är han delaktig i att fatta beslut om vilket material från förvaltningen 
som skall presenteras för politikerna och i vilken form den skall presenteras. 
 
När beslutunderlaget skall presenteras för politikerna är det kommundirektörens 
ambition att de skall känna att de frågor de skall fatta beslut om är allsidigt belysta och 
konsekvensbeskrivna.  
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Kommundirektören sammanfattar sina kontakter med politikerna genom att säga att han 
träffar politiker i följande organ: 
 

• KF 
• KS 
• Presidiet 
• KF-förberedningen 

 
Kommundirektören räknar upp sina kontakter med andra informationsväktare: 
 

• Sektorscheferna 
• Beredningssekreterarna 
• De två kommunalråden 
• KF:s ordförande 

 
Vi kommer nu att i tur och ordning beskriva kommundirektörens kontakt med dessa 
grupper. 
 
Kommundirektören träffar och utbyter information med sektorscheferna i sitt dagliga 
arbete. Mer organiserade kontakter har han med dem inom ramen för ledningsgruppen 
som sammanträder var fjortonde dag. 
 
Kommundirektören påpekar att det inte finns någon formell samordning mellan den 
information som de olika tjänstemännen på förvaltningsnivån besitter. Han 
kommenterar att det finns många ”vägar” in i Härryda kommun och att det är omöjligt 
för honom att veta vem som har fått vilken information.  
 
Beredningssekreterarna och KF-ordföranden träffar kommundirektören i KF-
förberedningen där de tillsammans beslutar om vilka ärenden som skall tas upp i KF 
samt hur beslutsunderlaget skall se ut när det skickas ut till KF-ledamöterna. 
Kommundirektörens kontakter med de två kommunalråden har beskrivits ovan. 
 
Kommundirektörens tycks ha ganska goda kunskaper om de informationsintressenter 
som är beroende av hans informationsförmedling. Han anser att det är skillnad mellan 
heltids- och fritidspolitiker. De två heltidspolitikerna följer förvaltningsnivån på nära 
håll och har daglig kontakt med tjänstemännen. Detta leder till att de är mycket mer 
informerade än fritidspolitikerna. Kommundirektören berättar att många gånger kan 
fritidspolitiker ställa frågor som är självklara för heltidspolitikerna och tjänstemännen. 
Vidare säger han att KS-ledamöterna är mer informerade än KF-ledamöterna. 

5.5.2 Sektorscheferna 

Vi har inte utfört några intervjuer med någon sektorschef. Däremot har det i samband 
med de andra intervjuerna framkommit att de spelar en roll för 
informationsförmedlingen från förvaltningsnivån till politikerna, i och med att 
politikerna i vissa fall tar direkt kontakt med dem om de vill ha kompletterande 
information i en specifik fråga.  
 



 

 56 

Denna informationsöverföring är inte formaliserad och det förefaller också svårt att 
formalisera den eftersom frågorna varierar från gång till gång. 
 
Det är endast ett fåtal politiker förutom kommunalråden som regelbundet tar kontakt 
med enskilda tjänstemän. Under intervjuernas gång har det vid ett flertal tillfällen både 
från politikerhåll och från tjänstemannahåll framkommit att det inte skulle fungera om 
alla politiker sökte upp tjänstemännen personligen så fort de har en fråga. Istället sker 
den mesta informationsöverföringen antigen via kommundirektören och 
kommunalråden eller beredningssekreterarna. 

5.5.3 Beredningssekreterarna4 

Till var och en av de tre KF-beredningarna finns en beredningssekreterare. 
Organisatoriskt är de placerade inom sektorn för administrativt stöd och direkt 
underställda kommundirektören, men i arbetet för politikerna är de direkt underställda 
ordföranden i respektive beredning (Uppdragsbeskrivning beredningssekreterare 2000, 
s. 1). 
 
Det är politikerna som tar initiativ till beredningssekreterarnas arbete. Beredningarna 
diskuterar vad de skall arbeta med det närmaste året eller mandatperioden och tar fram 
en plan för vad man vill jobba med. Beredningen kan också få uppdrag direkt ifrån KF 
eller (i vissa fall) direkt av enskilda politiker (Intervju med beredningssekreteraren för 
samhällsbyggnadsberedningen). 
 
Beredningssekreterarnas informationsrelaterade arbete går ut på att ta fram underlag till 
beredningarna: söka, inhämta och bearbeta information samt att bestämma hur 
informationen skall presenteras. Den intervjuade beredningssekreteraren beskriver sitt 
arbete: 

Det är väldigt mycket att försöka serva politikerna med material, med information, 
med idéer, med samordning och … Det beror lite grand på vad man jobbar med, 
för jobbar de med att ta fram övergripande mål, så är det väldigt mycket att jag får 
sätta mig in i ärendena, hämta kunskap utifrån, söka information från fackkunskap 
från andra håll och förse dem med den information som jag ju naturligtvis sovrar 
lite grand så att jag försöker få fram realistisk information tillbaka till dem så att 
de inte drunknar i mängden. Så väldigt mycket är att förse dem med relevant 
information för att de skall kunna utföra sitt arbete. 

Politikernas arbete i KF-beredningarna är till stor del projektorienterade. Den 
information de efterfrågar varierar från projekt till projekt. Detta betyder att de 
efterfrågar en viss typ av information under en begränsad tid. För att beskriva hur hon 
arbetar kommer den intervjuade beredningssekreteraren med ett konkret exempel: 

Om det finns någon myndighet så att säga om det är – bara för att ta ett exempel – 
när det gäller barn- och ungdom [refererar till måldokumentet ’Barn- och 
ungdomspolitiska mål’ som tagits av KF] då var det ju väldigt mycket 
Barnombudsmannen jag hade kontakt med …och där finns ju hur mycket litteratur 
och material runt barnarbete med barn och unga, barnkonventionen … ja 
barnombudsmannens alla böcker och tidskrifter och annat … och då söker man ju 
också kontakter genom till exempel barnombudsmannen om de vet några 
kommuner som har arbetat fram måldokument kring barn- och ungdom och då tog 

                                                 
4 Beredningssekreterarnas arbetsbeskrivning återfinns i Bilaga I. 
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jag kontakt med de kommunerna och försökte få material från dem och där hade 
jag också mycket kontakt med våra egna chefer som jobbar med utbildnings-, eller 
barn- och ungdom på olika… både barn med problem och barn utan problem och 
försökte få deras information. De kanske inte hade det skriftligt, utan de berättade 
och man bjuder in och så vidare och jag söker barn- och ungdomsmål och 
styrdokument på nätet på andra kommuner i landet, Kommunförbundet, så det är 
lite grand vad man… [Är det deras måldokument, eller är det deras underlag som 
du frågar efter?] … ofta är det deras färdiga dokument, men också lite grand om 
hur man har arbetat och så vidare, vad de har använt för underlag och det är inte 
alltid jag får det av dem, men att man vet kanske hur andra har jobbat och man kan 
hitta och vårt eget folk, till exempel som jobbar med fritidsfrågor och så vidare, de 
har material och kan hänvisa och man får ofta genom de tjänstemän som jobbar 
med… och sedan när det gäller andra måldokument, eller andra, till exempel, 
energipolitiska mål, då är det väldigt mycket energimyndigheten, då är det andra 
myndigheter som har hur mycket föreskrifter och regler och riktlinjer som helst, då 
får man ju gå på dem och lagar: socialtjänstlag, plan- och bygglag och alla de här 
som styr oss … kommunallagen inte minst, den är också en källa i allt arbete … så 
att lagstiftningen som reglerar områdena är ju också en information som vi måste 
ha med. 

Hon påpekar dock att allt arbete inte är styrt av specifika frågor: 

Vi jobbar ju hela  tiden. Man bevakar så att säga området. För om jag hittar, om jag 
ser någon tidningsartikel, eller om jag någonting som gäller 
samhällsbyggnadsområdet, så noterar jag… eller jag kanske tar en kopia och 
samlar på mig till nästa möte och så har vi alltid en stående informationspunkt på 
mötena där de ibland kan få…ja, ett papper, eller muntlig information, så att det 
pågår på något sätt hela tiden att man bevakar ämnesområdet. 

Den intervjuade beredningssekreteraren berättar vidare att väldigt mycket i rollen är att 
samordna mellan politikerna och tjänstemännen på förvaltningsnivån. Hon tror inte att 
det skulle fungera om politikerna själva tog kontakt med tjänstemännen på 
förvaltningsnivån varje gång de ville ha information i något ärende: 

… för det är klart att politikerna om de vill veta någonting eller ha reda på 
någonting från experter i huset, så kan inte de hålla på och springa och göra detta, 
utan då är det ofta jag som får hämta information och vara ett led emellan. 

Materialet till underlag som politikerna behöver får den intervjuade 
beredningssekreteraren genom att: 
 

• Söka på Internet 
• Ringa folk i andra kommuner 
• Prata med fackfolk och frågar dem vad deras fackorganisationer eller 

fackgrupperingar har för material 
• Material som hon får sig tillsänt per post 
• Den egna förvaltningens material 
• Kommunförbundets material 
• Muntlig information 

 
Det material som hon tar fram bearbetar hon genom att förkorta och sammanfatta – 
valda delar av materialet kopieras – som fritidspolitiker har hennes uppdragsgivare 
begränsad tid att läsa: 
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Det skall ju vara en övergripande och strategisk nivå när fullmäktige jobbar med 
det och inte för mycket detaljer … [jag] förser dem med den information som är 
relevant för deras nivå, så att man inte fastnar i detaljerna som verksamheten 
sköter själv … … … Bearbetningen är egentligen att jag då förkortar, alltså, av 
hundra sidor kanske de får tio, men jag ändrar ju inget i innehållet eller det som är 
skrivet. 

Materialet överlämnas till politikerna i samband med beredningsmötena eller via 
postutskick före eller efter dessa möten. 
 
Vid intervjuerna med politikerna framkom att de inte får särskilt mycket material inför 
KF-beredningen. Den intervjuade beredningssekreteraren förklarar: 

… även om det kanske är så att jag samlar på mig för att själv bygga upp mina 
kunskaper, så är det inte alltid säkert att politikerna får det, för att tanken är ju att 
när de skall sätta mål att de skall vara fria i tanken och kunna tala om vad de 
tycker, för att risken är ju om man tar fram ett färdigt måldokument som K har 
gjort, till exempel, så frestas man ibland att inte tänka själv, utan att ta lite här och 
lite där och kanske göra något som inte egentligen blir ett genomtänkt dokument, 
utan det är risken att de får för mycket. 

Svårigheter med informationstjänsten är, enligt den intervjuade beredningssekreteraren, 
att: 

… det finns så mycket material ofta att man klarar inte av att läsa allt, man klarar 
inte av att sovra materialet, man kan…man blir alltså överöst av material inom 
vissa områden så att jag vet inte hur jag ska, hur man skall över huvud taget ta det 
till sig. Ofta är det inte att man har brist på material, utan det är att sortera, att få 
fram bra relevant information och att skippa det som inte kanske är så bra och det 
vet man inte förrän man har tagit del av det och det är det som är problemet att 
hinna läsa. Ibland när man har utredningar – vi läser ju mycket propositioner och 
massa statliga för att se vad som händer, bevaka framtiden och när man får de där 
jätteluntorna och man har ’att läsa’ som bara ökar högen och man ibland väntar in 
och tänker att om den ligger där ett tag så blir den väl inaktuell och då kommer det 
något nytt och det är väl att hinna läsa allt. [Hur hanterar man det?] Jaa. Nej, det är 
svårt. Det är att försöka att dra ut valda delar av det och att skumma igenom och så 
vidare för det finns ju så mycket … … … så att svårigheten är att sovra. 

Den intervjuade beredningssekreteraren berättar att hon är utbildad ekonom och har 
arbetat mycket med ekonomiska utredningar och controller-verksamhet tidigare. Någon 
utbildning i informationshantering har hon inte, däremot betonar hon sin ”goda 
kommunala erfarenhet” och anser att hon vet var hon skall hitta information. Av de 
andra två beredningssekreterarna har den ena tidigare arbetat som personalchef och den 
andra varit inom den sociala sektorn (Intervju med beredningssekreteraren för 
samhällsbyggnadsberedningen). 
 
Den intervjuade beredningssekreterarens kontakter med andra informationsväktare kan 
sammanfattas som: 
 

• Sektorscheferna 
• Beredningarnas ordförande 

 
Beredningssekreterarna tillsammans med ordföranden och vice ordföranden i 
beredningen träffas regelbundet och diskuterar upplägget på kommande KF-
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beredningssammanträde. I samband med detta diskuteras hur man skall prioritera 
mellan att till exempel ta in någon föredragare i förhållande till andra alternativ 
(Intervju med beredningssekreteraren för samhällsbyggnadsberedningen). 
 
Beredningssekreterarnas kontakter med sina informationsintressenter sker i väldigt stor 
utsträckning i samband med KF-beredningarnas sammanträde. Dessutom kan enskilda 
politiker kontakta dem för att få hjälp att ta fram material. I och med att 
beredningssekreteraren träffar sina informationsintressenter regelbundet och diskuterar 
deras informationsbehov med dem känner hon till vilken sorts information de vill ha. 
 
Den intervjuade beredningssekreteraren tycks ha god kunskap om övriga 
informationsväktarna. Arbetet som beredningssekreterare innebär att hon känner till 
Härryda kommuns organisation väl. Då den intervju vi genomförde med henne var en 
av de första vi gjorde med någon representant för Härryda kommun försökte vi att få ut 
så mycket information som möjligt från henne. Det framkom i samband med detta att 
hon har god koll på vilka andra personer i Härryda kommun som är involverade i 
informationsförmedlingen till politikerna och vad deras uppdrag går ut på. 

5.5.4 Övriga informationsväktare 

Kommunalråden (kommunalrådet och oppositionskommunalrådet) har täta kontakter 
med kommundirektören och andra tjänstemän på förvaltningsnivå i Härryda kommun. 
Deras centrala position i den politiska nivån i Härryda kommun gör att de får 
information från olika källor (till exempel protokoll från de politiska organen, kontakter 
med enskilda politiker m.m.). Genom detta fungerar kommunalråden som 
informationsväktare gentemot övriga kommunalpolitiker.  
 
KF-ordföranden får rollen som väktare genom att han till stor del får bestämma hur 
materialet skall presenteras för KF-ledamöterna. 
 
KS-ledamöterna har en avgörande roll för den information som delges KF-ledamöterna 
i och med att de fattar beslut om vilka frågor som skall tas upp i KF. 
 
I och med att politikerna på egen hand skaffar sig information i de frågor som skall 
behandlas i de politiska organen innebär det att varje enskild politiker kommer att 
besitta unik kunskap som de kan förmedla till andra. 
 
En betydelsefull länk mellan förvaltningen och politikerna är kommunsekreteraren. 
Nedan kommer vi att redogöra för resultatet av vår intervju med henne. 

5.5.5 Kommunsekreteraren 

Kommunsekreteraren får alla färdiga ärenden tre veckor innan ett KS-sammanträde. 
Hon läser igenom dem och skriver en kort inledning samt förslag till beslut. I slutet av 
veckan går hon och kanslichefen igenom allt. På måndag morgon träffas KS-
förberedningen och går igenom ärendeunderlagen. Oppositionskommunalrådet som 
sitter med i förberedningen berättar att de vid det här mötet bedömer huruvida 
informationen om de olika ärendena är tillräckligt bra för att fatta beslut på eller ej. En 
del ärenden tas bort helt och hållet och andra behöver kompletteras innan de kan tas upp 
till behandling i KS. Enligt kommunsekreteraren kan det vara 10 ärenden av 30 som på 
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något sätt skall bearbetas vidare under de följande dagarna. Dessa skickar hon tillbaka 
till förvaltning för vidare beredning. När hon sedan har alla ärenden kompletterade 
skriver hon en kallelse till sammanträdet. 

Innan jag skickar iväg kallelsen så går jag genom kommunalrådet han som är 
ordförande så att han är medveten om vad vi har för förslag till beslut eftersom det 
är hans förslag till beslut som går ut. 

Beslutsunderlaget skickas ut 10 dagar innan själva KS-sammanträdet. 

5.5.6 Kommuninvånarna  

Vid sidan av informationen från förvaltningsnivån finns det två formaliserade 
informationskällor som politikerna kan utnyttja för att få tillgång till information om 
kommunmedborgarnas opinion: medborgarmöten och den debattsida som finns på 
Härryda kommuns hemsida. Medborgarmötena hålls två möten per år i de tre 
kommundelarna Hindås/Rävlanda/Hällingsjö, Landvetter/Härryda och 
Mölnlycke/Pixbo. På debattsidan kan kommunmedborgarna framföra sina synpunkter. 
Här är det enkelt för politikerna att ta del av dessa synpunkter (www.harryda.se, 10/3-
04). 
 
Eftersom dessa informationskällor ligger utanför vår analysnivå kommer vi inte att 
vidare att behandla dem. Vi anser dock att det är av vikt att nämna att de finns. Särskilt 
med tanke på att flera av de intervjuade politikerna uppger att de aktivt söker efter 
kommuninvånarnas åsikter. 
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6 Analys och diskussion  

Vi kommer att diskutera ett antal aspekter på politikernas informationsförsörjning. Vi 
börjar med att analysera de organisationella förutsättningarna och hur de påverkar 
politikernas informationsförsörjning. Därefter går vi igenom de krav som politikernas 
informationsbehov ställer på informationsfö rsörjningens utformning. Slutligen jämför vi 
den befintliga informationsförsörjningen med de krav som vi har identifierat för att se i 
vilken grad som den befintliga informationsförsörjningen uppfyller de krav som ställs 
på den. 

6.1 Informationens vikt i Härryda kommun 

Härryda kommuns uppgifter är väldigt disparata: man sysslar med allt från skola, 
barnomsorg, äldreomsorg, brandförsvar, sophantering m.m. Härryda kommuns 
organisation är i motsvarande grad differentierad och differentierade organisationer 
kräver att mycket energi läggs på integration av de olika delarna, vilket i sin tur gör att 
kommunikationen (och därigenom informationen) mellan de olika delarna blir viktig. Vi 
kan alltså slå fast att i Härryda kommun som helhet är informationens vikt stor. 
 
Om vi vänder oss bort från den kommunövergripande nivån och tittar på politikernas 
roll i Härryda kommun, ser vi att informationen är än viktigare där: politikernas 
uppgifter (att fatta beslut i frågor av övergripande karaktär, se till att besluten verkställs 
och så vidare) är helt och hållet informationsbaserade. Politikerna befinner sig också i 
toppen av Härryda kommuns hierarki. Båda dessa egenskaper hos den politiska nivån av 
Härryda kommun ökar den roll som kommunikationen och följaktligen informationen 
spelar för politikerna. Det är ingen överdrift att säga att allt politikerna gör på ett eller 
annat sätt handlar om informationshantering. 

6.2 Organisationens påverkan på informationsförsörjningen 

Den speciella organisation utan nämnder som den politiska nivån av Härryda kommun 
har påverkar informationsflödet. De beslut som tidigare fattades i nämnderna har i och 
med införandet av den nya organisationen flyttats till a) förvaltningen som tar en hel del 
beslut på delegation och b) KS som har fått mycket mer att göra än man tidigare hade. 
 
Om detta är en positiv utveckling är i första hand beroende på vilka frågor det är som 
delegeras. Eftersom politikernas uppgift är att fatta beslut i frågor av övergripande 
karaktär (de frågor där det politiska sällningstagandet verkligen får konsekvenser för 
utvecklingen i Härryda kommun), bör bara frågor av enklare slag komma i fråga för 
delegation till tjänstemännen. Vår uppfattning är att så sker i Härryda kommun och 
utvecklingen kan därför ses som, åtminstone potentiellt, positiv, eftersom politikerna, 
när de inte behöver ödsla energi på att debattera och fatta beslut i frågor av mindre vikt, 
kan koncentrera sina krafter på frågor där deras ansträngningar verkligen är av 
betydelse. 
 
Ärendena är inte lika beredda nu när de kommer upp i KS, som de var tidigare när en 
nämnd först hade bearbetat dem. Detta gör att kraven på noggrannhet när materialet tas 
fram och presenteras för KS-politikerna ökar: det finns inte längre lika många tillfällen 
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att korrigera eventuella misstag i processen. Därför är det också naturligtvis än viktigare 
nu att både politikerna och de informationsförmedlare som tar fram den information 
som politikerna skall bygga sina beslut på att tänka igenom de krav som ställs på 
politikernas informationsförsörjning. 
 
Ytterligare en konsekvens av införandet av den nya organisationen är att 
”kontaktytorna” mellan förvaltningsnivån och den politiska nivån har minskat. Med 
undantag för de två kommunalråden, som följer förvaltningsarbetet på nära håll (genom 
sina uppdrag), har övriga politiker i Härryda kommun inte samma insyn i 
förvaltningsarbetet. Detta, tillsammans med den nya organisationsstrukturen, 
omöjliggör en informell informationsöverföring mellan förvaltningsnivån och den 
politiska nivån. Därigenom saknas den viktiga justeringsmekanism, som den informella 
informationen normalt är i en organisation, för att korrigera den stelhet som alla 
formella informationskanaler lider av. Därför måste någon slags mekanism som gör det 
möjligt att överföra även informell information från förvaltningsnivån till den politiska 
nivån införas. 
 
De båda kommunalråden har fått ett större ansvar för att agera länk mellan 
förvaltningsnivån och övriga politiker i Härryda kommun. Genom denna ständiga 
kontakt med tjänstemännen på förvaltningsnivån kompenseras i viss utsträckning det 
faktum att ett informellt informationsutbyte är omöjligt mellan förvaltningsnivån och 
övriga politiker på den politiska nivån. Det finns således här en möjlighet att korrigera 
de brister i flexibilitet som finns i alla formella informationssystem. Från tjänstemännen 
på förvaltningsnivån till de två kommunalråden överförs en hel del informell 
information om tillståndet i Härryda kommuns verksamhet. I huvudsak sker detta 
genom att kommunalråden har daglig kontakt med kommundirektören och de olika 
sektorscheferna. 
 
Politikerna närvarar vid möten minst ett par gånger varje månad (KF, KF-beredning, 
KS, gruppmöten med sina respektive partier och majoritets- respektive 
minoritetsmöten). Dessa tillfällen kan utnyttjas som ersättning för avsaknaden av en 
kontinuerlig insyn i arbetet på förvaltningsnivån. Beslutsunderlaget som har tagits fram 
av tjänstemännen på förvaltningsnivån presenteras också i form av muntliga dragningar 
vid behov. Dessutom finns det möjlighet för politikerna att själva inhämta mer 
information, eftersom det alltid finns möjlighet att kontakta den som har författat 
materialet. 

6.3 Informationskulturens inverkan på 
informationsförsörjningen 

Det allmänna intrycket är att Härryda kommuns informationskultur främjar 
informationsaktiviteter, åtminstone utbytet av formell information. Det finns tydliga 
kanaler och väl definierade procedurer som informationen förväntas följa på sin väg 
från tjänstemännen på förvaltningsnivån till politikerna. Den information som har 
passerat systemet är många gånger möjlig att spåra, eftersom alla möten protokollförs 
och alla handlingar senare arkiveras. 
 
Politikerna förväntas bearbeta stora mängder information och förväntar sig själva att de 
skall göra det. Det stående svaret på vår fråga: ”Anser du att du får för mycket 
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information?” har varit: ”För mycket information kan man ju aldrig få när man skall 
fatta beslut”. Politikerna utrycker också att det är viktigare att man får ett bra 
beslutsunderlag än att man kan fatta snabba beslut i en fråga. 
 
Politikernas informationskultur stämmer väl överens med den rationella modellens krav 
på att beslut skall grundas på omfattande insamling och analys av information. 
Ytterligare belägg för att Härryda kommuns eftersträvar att uppnå den rationella 
modellens krav är att beslutsunderlaget som tjänstemännen utarbetar för politikerna 
innehåller beskrivningar av olika alternativ och konsekvensbeskrivningar av dessa 
alternativ. På denna punkt stämmer vårt resultat även överens med Brunssons analys av 
politiska organisationers beslutsfattande. På en annan punkt bryter dock politikernas 
beslutfattande mot den rationella modellens krav: nämligen avsaknaden av uttalade mål 
för den kommunövergripande nivån. Detta stämmer dåligt överens med den rationella 
modellens krav på att det skall finnas en konsekvent preferensordning bland 
beslutsfattarna. Utifrån de klagomål som flera av de intervjuade politikerna har framfört 
på den nuvarande politiska nivåns organisation kan vi sluta oss till att detta inte alltid är 
fallet. Samtidigt är grunden för politiska organisationer att de avspeglar olika 
uppfattningar och krav från olika grupper i sin omgivning (Jfr Brunsson ovan). 
 
Det är naturligtvis bra att det finns en medvetenhet hos politikerna om att informationen 
spelar en stor roll för deras arbete. Samtidigt ser vi en fara i en allt för stor tilltro till 
informationens nyttighet. Det viktiga är att organisationen får just precis den 
information den behöver och ingen annan. Vi påminner oss om att för mycket 
information kan vara lika skadligt som för lite: det är som sagt inte ovanligt att en 
organisation efterfrågar mer information än den egentligen behöver. 

6.4 Krav på informationsförsörjningen 

Vi måste skilja på olika typer av information som riktar sig till politikerna – 
informationen syftar till att hjälpa politikerna att uppnå de olika mål de har. De olika 
uppgifterna har olika förutsättningar och ställer följaktligen olika krav på informationen. 
Vi kommer att diskutera dessa frågor utifrån de olika uppgifterna politikerna har genom 
att identifiera den information som krävs, samt beskriva de faktorer som påverkar 
informationen. 
 
Mycket av den information som politikerna behöver för att fatta beslut i beslutärenden 
som skall styra den service som Härryda kommun erbjuder sina kommunmedborgare 
(information i sakfrågorna, information om samhällsutvecklingen, information om olika 
lagar och förordningar för de områden de skall fatta beslut om, de ekonomiska 
förutsättningarna för och konsekvenserna av att genomföra beslutet) finns på ett eller 
annat sätt tillgänglig i den egna förvaltningen, antingen genom att den har sitt ursprung 
där, eller genom att enskilda tjänstemän besitter specialkompetens på de områden som 
behandlas. Det är därför viktigt att tjänstemännen på förvaltningsnivån på ett eller annat 
sätt är involverade i framtagandet och bearbetningen av denna information. 
 
Politikernas förutsättningar ställer krav på den information de behöver på ett flertal 
olika punkter. Den politiska nivån bifinner sig i toppen av Härryda kommuns hierarki. 
Enligt Hall är en av hierarkins viktigaste funktioner vid uppåtriktad kommunikation att 
filtrera och redigera den information som kommuniceras så att onödiga detaljer och 
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andra oväsentligheter rensas bort. Vidare skall den förklara och tolka informationen så 
att den blir begriplig för personer högre upp i hierarkin vars kunskaper om 
förhållandena på de lägre nivåerna inte är lika detaljerade som hos dem som själva 
arbetar där. Den information som kommer ifrån tjänstemännen på förvaltningsnivån 
(beslutsunderlaget) måste därför vara så pass bearbetad att politikerna har möjlighet att 
sätta sig in i den, utan att de behöver sätta sig in i alla detaljer – sammanfattningar, 
sammanställningar och på annat sätt redigerat och förklarat material. Hall påpekar att 
vid avsiktligt utelämnade av information är det viktigt att grunden för utelämnandet är 
känt. I en idealsituation utelämnas endast de onödiga detaljerna, medan det 
grundläggande budskapet förblir opåverkat. Det är naturligtvis viktigt att denna 
filtrering i Härryda kommuns hierarki inte får ske på bekostnad av korrektheten i 
innehållet (förvrängning). 
 
Politikerna har dessutom begränsad tid att sätta sig in i materialet. Med undantag för de 
två kommunalråden, som är heltidsanställda i Härryda kommun, så jobbar de flesta 
andra politiker heltid vid sidan om sina politiska uppdrag. Det är därför viktigt att 
beslutsunderlaget är anpassat så att det är möjligt för en fritidspolitiker att sätta sig in i, 
åtminstone de viktigaste dragen i, varje fråga. 
 
Likaså med undantag för de båda kommunalråden, har politikerna begränsad kontakt 
med tjänstemännen på förvaltningsnivån. Den enda egentliga kontakten de har sker vid 
sammanträdena som hålls ett par gånger per månad. Det är därför nödvändigt att 
beslutsunderlaget presenteras på ett sådant sätt att det är möjligt för politikerna att 
tillgodogöra sig det utan att behöva stå i direkt kontakt med tjänstemännen på 
förvaltningsnivån. 
 
Både Orna och Henczel betonar att organisationens egenskaper ställer krav på hur 
informationssystemet skall vara utformat. Vår analysnivå (den politiska nivån) är 
innesluten i den kommunövergripande nivån. Den kommunövergripande nivån utgör, så 
att säga, den kontext i vilken politikerna verkar. Även de interna förhållandena i 
Härryda kommun ställer därför ett antal krav på den information som politikerna skall 
ha – eftersom de mål som finns för KF, KF-beredningarna och KS (som bland annat rör 
funktionen att fatta beslut i frågor av övergripande karaktär) i slutändan syftar till att 
uppnå de mål som finns högre upp i Härryda kommuns målhierarki, måste vi ta hänsyn 
till de krav som den kommunala organisationen som helhet ställer. Vi såg ovan att 
Härryda kommuns uppgifter är diversifierade. Detta gör att, för att kunna styra dessa 
uppgifter, måste politikerna få information i ett relativt stort antal enskilda frågor: det 
går inte att begränsa informationsmängden hur mycket som helst. Det är tydligt att det 
finns delvis motsatta krav, dels politikernas krav på ett sammanfattat och 
lättöverskådligt beslutsunderlag, dels organisationens krav på fullständighet. Det gäller 
att finna en balans mellan dessa olika krav. 
 
De frågor som politikerna behandlar rör framtiden. Som en följd av detta infinner sig ett 
visst mått av osäkerhet i det beslutsunderlag som politikerna måste utgå ifrån när de 
fattar beslut om inriktningsmål. Frågorna behandlar dessutom ofta 
samhällsutvecklingen. Det är följaktligen mycket komplicerade och mångfacetterade 
frågor politikerna har att göra med. Slutligen har frågorna en övergripande karaktär. 
Detta sammantaget kan göra informationen svårtolkad. Enligt teorin om olika 
informationskällors egenskaper är mänskliga källor de som är mest lämpade när 
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problemsituationen är mångtydig och osäkerheten är hög eftersom de är bäst på att 
tillhandahålla tolkningar och ”mjuk” bakom-kulisserna- information. Som vi såg ovan 
har dock de flesta politiker i Härryda kommun inte kontinuerlig kontakt med 
tjänstemännen på förvaltningsnivån. Detta gör att det sällan finns möjlighet att använda 
mänskliga källor för att vidarebefordra information från tjänstemännen på 
förvaltningsnivån till politikerna. Den nivå som kommer närmast under de mänskliga 
källorna i Choos modell över informationskällor är textkällorna. De står följaktligen 
närmare de mänskliga källorna än vad de elektroniska källorna, som står ännu längre ner 
i informationskällehierarkin, gör. Det är därför rimligt att anta att textkällorna är de 
informationskällor som är näst mest lämpade utifrån de krav som ställs på den 
information som politikerna behöver. Innehållet i informationen måste dock fortfarande 
anpassas efter beslutssituationen och alltså vara övergripande och tolkande. 
 
För att kunna presentera informationen för politikerna på lämpligt sätt krävs kunskaper 
både om informationens art och om politikernas förutsättningar att tillgodogöra sig den. 
Denna kompetens finns dels hos tjänstemännen på förvaltningsnivån och dels hos 
politikerna. Beslutsunderlaget bör således utformas i samarbete med tjänstemännen och 
politikerna. 
 
Innehållet i de frågor som politikerna diskuterar i KF-beredningarna varierar i allmänhet 
från fråga till fråga (Jfr de måldokument som politikerna har tagit. Se ”5.1.4. Mål”). 
Detta ställer krav på den som ansvarar för att förse politikerna med information: framför 
allt att kunna lokalisera relevanta informationskällor. Informationssökningen tycks dock 
kunna begränsas till information som har en relativt hög grad av formalitet – ofta 
handlar det om information från olika myndigheter eller andra organisationer. För att 
kunna erbjuda den information politikerna behöver för att kunna utföra sitt 
beredningsarbete krävs att det finns någon informationsförmedlare som har kunskap i 
att lokalisera, samla in och bearbeta informationen på lämpligt sätt. I jämförelse med 
den information som politikerna behöver i KF-beredningarna, ger den information som 
skall ligga till grund för beslutsunderlaget upphov till ett jämnare informationsflöde – 
det är ofta samma typ av information som återkommer. Den senare typen av information 
skiljer sig också från den information som KF-beredningarna behöver genom att den 
produceras av den egna förvaltningen – denna information har alltså inte en lika hög 
förädlingsgrad och ställer därför större krav på bearbetning innan den kan presenteras 
för politikerna. Däremot är dess källor redan kända och det krävs därför inte att någon 
sitter och söker efter den. 
 
Den information som riktar sig till ledamöter som sitter i KF, inklusive KF-
beredningarna, bör således bestå dels av information som har sitt ursprung i den egna 
förvaltningen och vars källor på förhand är kända men som kräver relativt mycket 
bearbetning innan den kan presenteras för politikerna, dels information som har sitt 
ursprung även utanför den egna förvaltningen och vars källor inte i lika hög grad är 
kända på förhand och där därför själva lokaliseringen av informationskällorna spelar 
större roll. 
 
Politikerna skall representera kommunmedborgarna. Eftersom information om 
samhällsopinionen finns hos enskilda kommunmedborgare är det enklaste sättet för 
politikerna att få tillgång till den här informationen att samtala med de människor de 
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möter i sitt dagliga liv och att följa den lokala debatten i till exempel dagstidningar, 
medborgarmöten och Härryda kommuns debattsida på Internet. 
 
Politikerna bör hålla sig à jour med samhällsutvecklingen för att kunna påverka vad som 
sker i Härryda kommun. För att göra detta behöver de kunskap om var olika typer av 
information finns att tillgå. 
 
KS skall ansvara för att förvaltningsorganisationen verkställer de beslut som är tagna av 
KF. KS-ledamöterna måste därför få information om de beslut som har tagits av KF. 
Eftersom alla KF:s sammanträden protokollförs finns den här informationen redan 
lättillgänglig i organisationen. Ledamöterna behöver också få information om vilka 
åtgärder som har genomförts för att verkställa besluten. Detta sker lämpligen genom till 
exempel verksamhetsberättelser och årsbokslut. Även denna information finns 
lättillgänglig i den egna organisationen.  

6.5 Utvärdering av informationsförsörjningen 

Vi går här igenom hur Härryda kommun löst politikernas informationsförsörjning med 
avseende på just deras speciella informationsbehov för att sedan utvärdera i vilken mån 
den faktiska informationshanteringen lever upp till de krav som ställs på den. 
 
Framtagandet av informationen tycks uppfylla de krav vi ställde upp ovan. När det 
gäller beslutsunderlaget färdigställs det av tjänstemän på förvaltningsnivån. På så sätt är 
det möjligt ge materialet den bearbetning som krävs för att politikerna skall kunna sätta 
sig in i det. Informationens presentationsform bestäms av KS-förberedningen, där 
representanter får både förvaltningsnivån och politikernivån sitter. Härigenom försäkrar 
man sig om att underlaget presenteras i en form som politikerna kan ta till sig, samtidigt 
som man försäkrar sig om att innehållet inte förvrängs. Beslutsunderlaget sammanställs 
sedan av kommunsekreteraren för att kunna skickas ut till ledamöterna. Till KF-
beredningarna tas informationen fram av beredningssekreterarna. Härryda kommun 
uppfyller på så sätt kravet på att ha en informationsförmedlare för att söka den 
information som politikerna behöver för att kunna utföra sina uppdrag i KF-
beredningarna. Bredningssekreterarna saknar informationsrelaterade utbildning. Detta 
kan vara en nackdel eftersom det då finns en risk att de missar viktig information. Den 
beredningssekreterare som vi har intervjuat söker i första hand information genom att ta 
kontakt med företrädare för olika myndigheter och organisationer för att fråga dem om 
vilken information som de har. Det är således ingen avancerad informationssökning hon 
ägnar sig åt. Den enda indikationen på brister i informationshanteringen är dock att 
beredningssekreteraren uppger att hon har alldeles för mycket information att bearbeta. 
 
Den information som ligger till grund för de beslut som politikerna skall fatta tycks 
åtminstone delvis uppfylla kravet på att vara sammanfattat material av övergripande 
karaktär. Det beslutsunderlag som tjänstemän på förvaltningsnivån författar, liksom det 
material som beredningssekreterarna lämnar till ledamöterna i KF-beredningarna, består 
av sammanfattad och sammanställd information. Åtminstone den information som 
ledamöterna i KF-beredningarna får är dessutom av mer övergripande karaktär. 
Materialet består till stor del av informationsmaterial från olika myndigheter, andra 
kommuner och den egna förvaltningen. Detta betyder att materialet inte består av 
råinformation, utan redan har bearbetats i flera led och har en hög förädlingsgrad. Trots 
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detta kan materialet i beslutsunderlaget ibland bli väldigt omfattande. Eftersom vi inte 
har sett materialet de gånger när det har varit som mest omfattande kan vi inte uttala oss 
om omfattningen beror på ifall materialet vid dessa tillfällen inte har varit tillräckligt 
bearbetat, varit för detaljerat, eller om det finns någon annan orsak. 
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7 Slutsatser och slutkommentar 

Vi besvarar här de frågor som vi ställde under rubrik ”1.2. Syfte och frågeställningar”. 
 
• Vilka informationsbehov har politikerna i Härryda kommun? 
 
Härryda kommuns kommunalpolitikers informationsbehov varierar beroende på de 
olika uppgifter som politikerna har. 
 

• För att fatta beslut i beslutärendena har KF-ledamöterna, och KS-ledamöterna i 
de frågor som de har delegation på, behov av sammanställd och sammanfattad 
information i de frågor som de skall fatta beslut om 

 
• För att fastställa inriktningsmål för den service som Härryda kommun skall 

erbjuda sina medborgare, behöver KF-ledamöterna (i KF-beredningarna) 
möjlighet att kunna lokalisera relevanta källor 

 
• För att kunna representera kommunmedborgarna har politikerna behov av 

information om samhällsopinionen 
 

• För att ansvara för att de beslut som tagits verkställs har KS-ledamöterna behov 
av information om de beslut som har tagits av KF och information om de 
åtgärder som genomförs 

 
• För att kunna följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning har KS-ledamöterna behov av information om tillståndet i 
och förutsättningarna för Härryda kommun vad gäller bland annat dess 
näringsliv, infrastruktur och demografi, samt information om den 
samhällsutveckling i ett vidare perspektiv som kan påverka utvecklingen i 
Härryda kommun 

 
• Vilka informationsresurser och informationstjänster finns för politikerna i 

Härryda kommun? 
 

• För att fatta beslut i beslutsärendena får politikerna ett beslutsunderlag som är 
sammanställt av tjänstemännen på förvaltningsnivån, bestående av sammanställd 
och sammanfattad information 

 
• För att fastställa inriktningsmålen har politikerna beredningssekreterare till sin 

hjälp. Deras uppgift är att ta fram information från olika källor och sammanställa 
den 

 
• För att få information om opinionen bland kommunmedborgarna finns 

medborgarmöten, dit kommunmedborgarna kan komma och diskutera med sina 
politiker och en debattsida på Härryda kommuns hemsida 

 
• För att få information om hur de beslut som tagits har verkställts finns det 

verksamhetsberättelser och årsbokslut 
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• Hur väl överensstämmer de befintliga informationsresurserna och 
informationstjänsterna med politikernas informationsbehov? 

 
• Härryda kommun bör formulera mål för den kommunövergripande nivån så att 

det blir möjligt att utvärdera om politikernas informationsförsörjning i 
förlängningen verkligen bidrar till att målen på den kommunövergripande nivån 
uppfylls 

 
• Informationens vikt är stor för politikerna – allt de gör handlar på ett eller annat 

sätt om informationshantering. Politikerna är också medvetna om den roll 
informationen spelar för att de skall kunna fullgöra sitt arbete 

 
• Politikernas informationskultur främjar informationsaktiviteter, framför allt 

utbyte av formell information 
 

• Med utgångspunkt från Härryda kommuns KF:s och KS:s mål och politikernas 
förutsättningar tycks överföringen av formell information till stor del vara 
utformad efter de krav som ställs på den, med undantag för att samtliga politiker 
klagar på att textmängden är för omfattande 

 
När vi tänker tillbaka på den process som har lett fram till denna magisteruppsats inser 
vi att vissa saker kunde ha gjorts både bättre och effektivare. Eftersom det här är första 
gången som vi har försökt att göra en informationsaudit så har vissa av de här misstagen 
varit oundvikliga. 
 
Till att börja med kunde vi ha studerat själva organisationen noggrannare innan vi gav 
oss ut för att ställa frågor. 
 
Våra avgränsningar har inte i alla avseenden varit relevanta. Det var ett misstag att så 
tydligt avgränsa den politiska nivån från förvaltningen. Vi borde ha undersökt 
tjänstemännens roll som informationsförmedlare mer noggrant och till exempel 
inkluderat någon av sektorscheferna. Vi borde dessutom ha gått djupare in på själva 
informationens innehåll och utformning eftersom det i många fall är svårt att skilja form 
från innehåll. 
 
Vi kan också konstatera att vi borde ha genomfört undersökningen i två led som 
informationsauditmodellen föreskriver. När vi planerade vårt arbete ansåg vi dock att 
den tid som stod till vårt förfogande var så begränsad att vi inte hade möjlighet att göra 
undersökningen i två omgångar. I efterhand kan vi konstatera att detta förfarande 
förmodligen har gett motsatt effekt.  
 
Informationsauditen är en beprövad metod som har utarbetats för att utvärdera 
organisationers informationshantering. Vi kan därför med viss säkerhet anta att 
metodens validitet är någorlunda hög för att utvärdera politikernas 
informationsförsörjning i Härryda kommun. Inom begreppet informationsaudit ryms 
dock en lång rad olika tillvägagångssätt. Det är inte säkert att vi har hittat den bästa 
metoden för just Härryda kommun. 
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Orna anser att en informationsaudit bör utföras av någon med stor insyn i 
organisationen. Eftersom vi saknar sådan förkunskap har vårt val att göra intervjuer 
givit oss en möjlighet att i någon mån ersätta denna brist på egen insyn med 
informanternas djupare förståelse för organisationen. Samma direkta respons hade 
förmodligen varit omöjlig att få med till exempel enkäter eller observationer. Hade vi 
haft mer tid så hade det naturligtvis ökat studiens reliabilitet om vi hade kombinerat 
intervjuerna med någon annan metod, till exempel enkäter eller observationer. Då vi 
anser att den tid som stått till vårt förfogande inte tillåter en så omfattande undersökning 
som det hade blivit om vi hade kombinerat olika metoder är vi övertygade om att 
intervjuerna har varit det bästa alternativet. 
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8 Käll- och litteraturförteckning 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de källor och litteratur vi har använd oss 
av. Vi har delat in avsnittet i två delar otryckta källor och tryckta källor och litteratur. 

8.1 Otryckta källor 

  Intervjuer med 7 politiker och 5 tjänstemän, gjorda i maj till augusti 2003. Utskrifter 
av ljudupptagningar. Ljudupptagningarna finns i författarnas ägo.  
 
I författarnas ägo 
  Arbetsordning för Härryda kommuns kommunfullmäktige. Fullmäktigeberedningar 
och kommunfullmäktiges förberedning, 2002-10-21 
 
I författarnas ägo 
  Information nyvalda politiker mandatperioden 2003-2006. 2003 
 
Mölnlycke 
 Härryda kommuns arkiv 
  Kommunfullmäktige 
    Protokoll Dnr 1997.137/001 
 
Mölnlycke 
 Härryda kommuns arkiv 
  Kommunstyrelsens kontor 
    Rapport med förslag till ny politisk organisation, 1997-09-02 
 
Muntliga uppgifter i författarnas ägo 
  Kommunalrådet i Härryda kommun. Samtal 2003-02-25 

8.2 Tryckta källor och litteratur 

Björkstedt, Claes (1998). Kommunal styrning och ledarskap. Hässleholm: AM-tryck & 
reklam. 
 
Brunsson, Nils (1986). Politik och handling. Ingår i Brunsson, Nils (red.) Politik och 
ekonomi. Lund: Doxa. 
 
Bryson, Jo (1990). Effective Library and Information Centre Mangement. Aldershot: 
Gower. 
 
Buckland, Michael (1991). Information and Information Systems. London: Preager. 
 
Burell, Kerstin & Kylén Jan-Alex (1995). Sju steg vid utredning och Projekt. 
Stockholm: Kylén Förlag AB. 
 



 

 72 

Bäck, Henry, Siverbo, Sven & Brorström, Björn (2001). Ny politisk organisation i 
Härryda och Stenungsund. Göteborg: Univ., Förvaltningshögsk. 
Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet; 34  
 
Choo, Chun Wei (1998). Information Management for the Intelligent Organization: the 
Art of Scanning the Environment. 2. uppl. Medford, N.J. : Information Today 
 
Demokratibokslut 2001 (2001). Mölnlycke: Härryda kommun. 
 
Drury, Colin (2000). Management and Cost accounting. 5. ed. London : Business Press, 
Thomson Learning 
 
Ellis, David, Barker, R, Potter, Susan & Pridgeon, Cheryl (cop. 1996). Information 
Audits, Communication Audits and Information Mapping: A Review and Survey. Ingår 
i Auster, Ethel & Choo, Chun Wei, Managing Information for the Competitive Edge. 
New York : Neal-Schuman Publishers. S. 299-323. 
 
Eriksson, Ulf G (2002). En liten handbok för förtroendevalda i kommuner och 
landsting. Stockholm: Kommentus Förlag. 
 
Flaa, Paul, Hofoss, Dag, Holmer-Hoven, Finn, Medhus, Thorstein & Rønning, Rolf 
(1999). Introduktion till organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustafsson, Agne (1999). Kommunal självstyrelse. 7:e uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
 
Hall, Richard H (1999). Organizations Structures, Processes, and Outcomes. Upper 
Saddle River, N.J.: Prentice-Hall Inc. 
 
Hannagan, Tim (1998). Management Concepts and Practices. London: Financial 
Times/Pitman Publ. 
 
Hatch, Mary Jo (2000). Organisationsteori: Moderna symboliska och postmoderna 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
 
Henczel, Susan (2001). The Information Audi:. A Practical Guide. München: K G Saur. 
 
Jonsson, Leif (2002). Organisering av politiskt arbete: En studie av vitalisering av 
kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun. Nora: Nya Doxa. 
 
Kommunallagen (1999). Vadstena : Förb. för allmänt hälsoskydd (FAH) : FAH-
litteratur [distributör] 
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Montin, Stig (2002). Moderna kommuner. Malmö: Liber ekonomi. 
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uppl. (1997). Stockholm: Nordstedts ordbok. 
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Bilaga I Uppdragsbeskrivning beredningssekreterare  
 
Befattningen är organisatoriskt placerad inom sektorn för administrativt stöd och 
administrativt direkt underställd kommundirektören. Dock skall avgörandet vid urvalet 
inför tillsättning respektive avslutning av uppdraget som beredningssekreterare fattas av 
kommunfullmäktiges förberedning. 
 
I arbetet för de politiska organen är beredningssekreteraren direkt underställd respektive 
ordförande/beredningsledare. 
 
Enligt gällande organisationsplan finns tre beredningssekreterare knutna till var sin av 
fullmäktiges fasta beredningar; samhällsbyggnadsberedningen, socialberedningen och 
utbildnings- och kulturberedningen. 
 
Beredningssekreterarna skall även fungera som sekreterare åt de tillfälliga beredningar 
som kommunfullmäktige inrättar. Såvida inte kommunfullmäktige utser sekreterare 
skall dessa uppdrag fördelas av beredningssekreterargruppen utifrån beräknad 
tidsåtgång, mängden av aktuella uppdrag m.m. 
 
Beredningssekreteraren kan i mån av behov och tid bistå de politiska partierna med 
utrednings- och uppföljningsuppdrag m.m. 
 
Beredningssekreteraren kan i mån av behov och tid bistå kommundirektören med 
utrednings- och uppföljningsuppdrag m.m. Vid eventuell tveksamhet skall uppdragen 
för kommunfullmäktige och dess beredningar prioriteras. 
 
Beredningssekreteraren skall aktivt arbeta med sin egen utveckling. 
 
På uppdrag av kommunfullmäktige och dess presidium skall beredningssekreteraren 
 

• stödja fullmäktiges arbete med bland annat planering, samordning och 
utveckling av fullmäktiges arbetsformer m.m. genom att aktivt delta i 
kommunfullmäktiges förberednings arbete 

• utföra utrednings- och uppföljningsuppdrag 
• på uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande administrera kallelser, skriva 

minnesanteckningar och utföra andra sekreteraruppgifter för förberedningen. 
• stödja beredningsledarna att utveckla en gemensam struktur åt beredningarnas 

arbete genom bland annat planering och samordning. 
 
Beredningssekreteraren har rätt att från verksamhetsföreträdare inhämta uppgifter, 
synpunkter m.m. som behövs för fullgörandet av uppdraget. 
 
Beredningssekreteraren har rätt att ta initiativ, lämna förslag och synpunkter och aktivt 
delta i diskussionen i kommunfullmäktiges förberedning. 
 
På uppdrag av respektive beredning och dess presidium skall beredningssekreteraren 
 



 

 

• stödja beredningens arbete med planering, samordning och utveckling av 
beredningens arbete och arbetsformer genom att aktivt delta i beredningens 
arbete 

• utföra utrednings- och uppföljningsuppdrag 
• på uppdrag av beredningsledaren administrera kallelser, skriva 

minnesanteckningar, redovisa närvaro och utföra andra sedvanliga 
sekreteraruppgifter för beredningen, samt attestera kostnader m.m. enligt 
gällande delegationsordning. 

 
I uppdraget ingår att: 
 

• Bistå ledamöterna med den information de behöver för att kunna utföra sina 
uppdrag, information kan hämtas i den egna förvaltningen eller externt. 

• Skaffa sig omvärldskunskap inom beredningens ansvarsområde. 
• Bygga nätverk och delta i externa sammanhang för att öka sakkunskapen. 
• På olika sätt och i olika sammanhang fånga upp allmänhetens synpunkter inom 

beredningens område. 
• Skaffa sig god kännedom om de olika verksamheterna i kommunen och vara en 

länk mellan beredningen och verksamheten inom respektive sektor. 
• Aktivt hålla kontakt med verksamhetsföreträdare. 
• Förmedla information mellan beredning och verksamheterna. 
• Dokumentera beredningens arbete och bistå beredningen med att formulera 

rapporter, policydokument och förslag till beslut till fullmäktige. 
• Bevaka att lagstiftning, lokala policydokument och andra styrdokument 

återspeglas i beredningens arbete. 
• Lämna information om/skriva artiklar kring beredningens arbete i den lokala 

pressen. 
 
Beredningssekreteraren har rätt att från verksamhetsföreträdare inhämta uppgifter, 
synpunkter m.m. som behövs för fullgörandet av uppdraget. 
 
Beredningssekreteraren har rätt att ta initiativ, lämna förslag och synpunkter och aktivt 
delta i beredningens arbete. 


