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Svar till Stadsrevisionen angående granskning av 
ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
 
Nämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge nedanstående svar angående 
granskningen av ärendeberedningen i Borås stads nämnder och översända svaret till 
Stadsrevisionen. 
 
Nämndens yttrande  
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i Stadsrevisionens bedömning att 
Samhällsbyggnadsnämnden har en ändamålsenlig beslutsprocess som 
överensstämmer med tillämplig lagstiftning och dess intentioner.  
 
Nämnden bedömer att dess nuvarande ärendeberedning är saklig, oberoende och ger 
en allsidig belysning baserad på professionell sakkunskap i beredningen av ärenden, 
samt insyn och transparens i ärendeprocessen. De förtroendevaldas bedömningar och 
ställningstaganden, utifrån förvaltningens ärendeberedning, dokumenteras tydligt i 
nämndens beslutsprotokoll. 
 
Det bör särskilt noteras att den absoluta merparten av de ärenden som 
Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om utgörs av myndighetsutövning inom ramen 
för plan- och bygglagen. Dels innebär det att möjligheter och rättigheter till insyn, 
delaktighet och påverkan i ärendeberedningen är lagligt reglerade och omfattande för 
såväl allmänhet som förtroendevalda. Dels innebär det att kraven på mycket väl 
genomarbetade och allsidigt, professionellt belysta beslutsförslag och arbetsprocesser 
är särskilt höga för att inte riskera att eventuella prövningar av länsstyrelsen eller 
överklaganden till domstol resulterar i upphävanden av fattade beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i Stadsrevisionens bedömning att en 
tillämpning fullt ut av instruktionerna i dokumentet Gemensam beredningsprocess – 
Borås stadsnämnder innebär avsteg från lagstiftarens intentioner avseende 
tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning inom ärendeprocessen, 
samt transparensen i denna. 
 
Därutöver har nämnden sedan många år med framgång arbetat aktivt med att 
förkorta handläggningstiderna för såväl bygglov som detaljplaner. Redan i dagsläget 
utgör remittering till och beslutsfattande av olika politiska instanser en ansenlig del av 
dessa handläggningstider. En förändrad ärendeberedningsprocess med fler 
avstämningstillfällen riskerar att förlänga dessa.  
 
Nämnden välkomnar Stadsrevisionens förslag om en bred dialog med alla nämnder 
och förvaltningar inför eventuellt framarbetande av en gemensam beredningsprocess. 
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