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Svar på revisionsrapport - Ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens förslag 
om att en gemensam ärendeberedningsprocess för samtliga nämnder bör 
införas med av Kommunfullmäktige beslutade gemensamma vägledande 
principer och bestämmelser för ärendens beredning.        

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder 
med syftet att göra en bedömning om nämndernas ärendeberedning är 
ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. Revisionen har påvisat att 
nämndernas ärendeberedning varierar i stor utsträckning och att 
förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar då beslut ska 
fattas. Efter granskningen har Fritids- och folkhälsonämndens 
ärendeberedning, i likhet med flertalet nämnders, inte bedömts vara helt 
ändamålsenlig. Nämnden bör förbättra transparensen i ärendeberedningen och 
tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Vidare behöver säkerställas att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap och att de omfattar en 
allsidig belysning av aktuella områden.  
 
Ur demokratisynpunkt är det viktigt med tydlighet, saklighet, opartiskhet och 
transparens och det är nämndens uppfattning att en gemensamt beslutad 
ärendeberedning för samtliga kommunens nämnder är eftersträvansvärd. 
Fritids- och folkhälsonämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att en för 
staden gemensam ärendeberedningsprocess bör införas.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder,  
2020-02-26                                
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§ 135 Dnr FOFN 2020-00031 1.1.3.1 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens förslag 

om att en gemensam ärendeberedningsprocess för samtliga nämnder bör 

införas med av Kommunfullmäktige beslutade gemensamma vägledande 

principer och bestämmelser för ärendens beredning.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder 

med syftet att göra en bedömning om nämndernas ärendeberedning är 

ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. Revisionen har påvisat att 

nämndernas ärendeberedning varierar i stor utsträckning och att 

förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar då beslut ska 

fattas. Efter granskningen har Fritids- och folkhälsonämndens 

ärendeberedning, i likhet med flertalet nämnders, inte bedömts vara helt 

ändamålsenlig. Nämnden bör förbättra transparensen i ärendeberedningen och 

tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 

ärendeskrivelser. Vidare behöver säkerställas att beredningsunderlagen är 

sakliga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap och att de omfattar en 

allsidig belysning av aktuella områden.  

 

Ur demokratisynpunkt är det viktigt med tydlighet, saklighet, opartiskhet och 

transparens och det är nämndens uppfattning att en gemensamt beslutad 

ärendeberedning för samtliga kommunens nämnder är eftersträvansvärd. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att en för 

staden gemensam ärendeberedningsprocess bör införas.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder,  
2020-02-26    
 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Justeras 2020-10-02.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-10-05. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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