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Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 
Stads nämnder 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna svar på revisionsrapporten.        

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad granskningsrapport. 
Grundskolenämnden delar revisionens slutsatser och rekommendationer 
gällande stadens ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionen har i denna rapport identifierat ett antal brister i 
ärendeberedningsprocessen. Riktlinjer för en gemensam beredningsprocess från 
2017, som förespråkar politikiska skrivelser och som 
Stadsledningsförvaltningen tagit fram, ses som rekommendationer för 
förvaltningar. Det är två nämnder inom Borås Stad som använder 
tjänsteskrivelser. Majoriteten av nämnder tillämpar modellen med politiska 
skrivelser, vilket tyder på att nämnderna har tolkat lagens krav och Borås Stads 
process olika. Oavsett om den gemensamma processen är entydig och fastställt 
enligt rutinen för hantering av styrdokument eller inte, behöver stadens 
nämnder säkra att beredningsprocessen vilar på lagliga grunder. Vidare behöver 
stadens nämnder tydliggöra rollfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner, tillmötesgå lagkrav avseende saklighet, oberoende, allsidig 
belysning i ärendeberedningen samt säkerställa insyn och transparens för 
allmänheten i ärendeprocessen. Att varje nämnd ska fastställa och använda en 
egen ärendeberedningsprocess är inte att förorda enligt nämnden.  

Nämndens och förvaltningens uppfattning är att de påtalade bristerna kan rättas 
till igenom en gemensam beredningsprocess för alla nämnder. En gemensam 
process garanterar att lagen och stadens styrdokument tillämpas på samma sätt 
utan avsteg. Stadens beredningsprocess har undersökts flera gånger och de 
tillsatta arbetsgrupperna har förespråkat att använda modellen med 
tjänsteskrivelser. Grundskolenämnden har växlat styrmodellen från 
tjänsteskrivelser 2016-2017 till politiska skrivelser från 2018. Nämnden anser att 
styrmodellen för beredning av ärenden i nämnder är en politisk fråga och 
Kommunfullmäktige bör fatta ett beslut kring detta. I väntan på 
Kommunfullmäktiges beslut om en gemensam modell för alla nämnder, 
kommer förvaltningen i enlighet med Stadsrevisionens synpunkter diarieföra 
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kallelse och handlingar inför nämndens sammanträden för att öka transparens 
för allmänheten. Redan idag kan allmänheten följa handlingar till kommande 
nämnd på Borås Stads webb där det finns både handlingar med förslag till 
beslut och protokoll med fattade beslut. Diarieföring av handlingar ger 
allmänheten en ytterligare möjlighet att kunna följa nämndens skrivelser från 
förslag till beslut.          

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport: Ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder. 
                                

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen. 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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