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Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens bedömning 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 kulturnämndens 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. 

Kulturnämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att en för staden 

gemensam ärendeberedningsprocess bör införas. 

Beslutsunderlag 

1. Rapporten ärendeberedning i Borås Stads nämnder, rapport av 

Stadsrevisionen 2020 

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 
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Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads Revisionskontor 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr KUN 2020-00037 1.2.3.3 

Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens bedömning 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 kulturnämndens 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. 
Kulturnämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att en för staden 
gemensam ärendeberedningsprocess bör införas. 

  

Beslutsunderlag 

1. Rapporten ärendeberedning i Borås Stads nämnder, rapport av 
Stadsrevisionen 2020 

                                            

 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   
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Justeras 
 

Falco Güldenpfennig (KD)  Marie Jöreteg (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 25 september 2020 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
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