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§ 31 Dnr SN 2020-00022 1.1.3.1 

Missiv Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget att upprätta en gemensam 
ärendeberedningsprocess för Borås Stad och att Kommunstyrelsen håller 
samman det arbetet.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har i sin rapport över ärendeberedning i Borås Stad bland annat 
konstaterat att det finns ett behov av att upprätta en gemensam 
ärendeberedningsprocess.   

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget och anser att det är viktigt att 
Borås Stad säkerställer att ärendeberedningen sker i enlighet med tillämplig 
lagstiftning och andra regelverk. Servicenämnden anser också att det är viktigt 
att, även om varje nämnd ansvarar för sin ärendeberedning, det arbetet 
genomförs utifrån gemensamma principer.  

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

2. Rapportsammandrag – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
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Missiv Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget att upprätta en gemensam 
ärendeberedningsprocess för Borås Stad och att Kommunstyrelsen håller 
samman det arbetet.          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Stadsrevisionen har i sin rapport över ärendeberedning i Borås Stad bland annat 
konstaterat att det finns ett behov av att upprätta en gemensam 
ärendeberedningsprocess.   

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget och anser att det är viktigt att 
Borås Stad säkerställer att ärendeberedningen sker i enlighet med tillämplig 
lagstiftning och andra regelverk. Servicenämnden anser också att det är viktigt 
att, även om varje nämnd ansvarar för sin ärendeberedning, det arbetet 
genomförs utifrån gemensamma principer.           

 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
2. Rapportsammandrag – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                                

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 

 

Micael Svensson 
Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 
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