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§ 43 Dnr FN 2020-00057 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 
Stads nämnder 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar och beslutar att avvakta centrala 
anvisningar innan eventuella åtgärder genomförs. Beslutet översänds till 
Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 
Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 
Stadsrevisionen bedömer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 
förutsättningar när beslut ska fattas. Stadsrevisionen bedömer att 
Förskolenämndens ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.     

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                  
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Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar och beslutar att avvakta centrala 

anvisningar innan eventuella åtgärder genomförs. Beslutet översänds till 

Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 

Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 

nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 

krav. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 

Stadsrevisionen bedömer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 

förutsättningar när beslut ska fattas. Stadsrevisionen bedömer att 

Förskolenämndens ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.     

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 

Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 

nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 

krav. 

Förskolenämnden har tagit del av rapporten Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder där Stadrevisionen bedömer att Förskolenämndens 

ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.  

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 

Stadsrevisionen bedömer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 

förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och 

riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör 

gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör 

olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom 

området.  

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden behöver förbättra transparensen 

i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 

och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Förskolenämnden behöver vidare 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en 

professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 

områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering 

behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.  

Förskolenämnden kommer vidta åtgärd gällande expediering av upprättade 

handlingar i de fall där ändringar sker på nämndsammanträdet. Vid dessa fall 

kommer en ny beslutsskrivelse tas fram där ändringarna framgår samt speglar 

protkollet. 

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens 

krav och intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens 

ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 

fördel genomföras i form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås 

Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 

av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 

förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för 

ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan 

beslutas av Kommunfullmäktige. 

I revisionsrapporten beskrivs att en gemensam ärendeberedningsprocess för 

alla Borås Stads nämnder hade varit fördelaktigt.  

Förskolenämnden har fått kritik på flertalet punkter i revisionsrapporten likt 

övriga Borås Stads nämnder förutom två. Eftersom situationen ser lika ut i de 

flesta nämnder anser Förskolenämnden att centrala anvisningar bör tas fram för 

hur nämnderna kan hantera frågan. Revisionsrapporten anger att 

Förskolenämnden själva har ansvar för att upprätta de arbetsformer som 

behövs när det gäller ärendens beredning men väljer att avvakta eventuella 

åtgärder tills frågan har utretts centralt.  

Med hänsyn till ovan resonemang beslutar Förskolenämnden att avvakta 

centrala anvisningar för nämndernas ärendeberedningsprocess innan eventuella 

åtgärder genomförs. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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