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§ 120 Dnr GVUN 2020-00074 1.2.3.3 

Svar på Stadsrevisionens rapport om ärendeberedning i 
Borås Stads nämnder 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 
revisionsrapporten ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” och översänder svaret 
till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra 
författningar, upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 
Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 
Stadsrevisionen bedömer i sin rapport att förtroendevalda i Borås Stad därmed har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas.  

Borås Stad saknar av Kommunfullmäktige 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.  

Berörda nämnder behöver enligt Stadsrevisionen förbättra transparensen i 
ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Hanteringen av allmänna handlingar i samband 
med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav 
uppfylls.  

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. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer de instruktioner som anges i 
förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. 
Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden emotser uppdaterade vägledande principer 
och bestämmelser från Kommunfullmäktige.  

               

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens rapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder            
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Svar på Stadsrevisionens rapport om ärendeberedning 

i Borås Stads nämnder 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 

revisionsrapporten ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” och översänder 

svaret till Stadsrevisionen.       

        

Ärendet i sin helhet 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och 

andra författningar, upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller 

ärendens beredning. Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor 

utsträckning och Stadsrevisionen bedömer i sin rapport att förtroendevalda i 

Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas.  

 

Borås Stad saknar av Kommunfullmäktige 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.  

 

Berörda nämnder behöver enligt Stadsrevisionen förbättra transparensen i 

ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Hanteringen av allmänna handlingar i 

samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att 

lagstiftningens krav uppfylls.  

 

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. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer de instruktioner som anges i 

förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. 

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden emotser uppdaterade vägledande 

principer och bestämmelser från Kommunfullmäktige.  

               

Beslutsunderlag 

1. Rapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                          

Samverkan 

FSG 2020-09-23 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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