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Svar på Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.          

Ärendet i sin helhet 

Ärendeberedningen i Borås Stads nämnder har granskats av Stadsrevisionen. 

Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala 

styrdokument. Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas 

ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav.  

Nämndernas ärendeberedning varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen 

bedömer att de förtroendevalda ges olika förutsättningar inför beslutsfattande.  

Enligt rapporten saknas beslutande regler och riktlinjer om hur nämndernas 

ärendeberedningsprocess bör och ska gå till.   

För att skapa en mer gemensam beredningsprocess upprättade 

Stadsledningskansliet dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads 

nämnder, som fastställdes av kommunchefen 2019. Syftet med dokumentet är 

att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut.  

Stadsrevisionen gör bedömningen att dokumentet inte följer de anvisningar 

som finns i Borås Stads riktlinjer för styrdokument.  

Stadsrevisionen påtalar därför att det finns brister i nuvarande 

beredningsprocess och bedömer att samtliga nämnder, med undantag för två 

nämnder, inte har en ändamålsenlig ärendeberedningsproess.  

Vård- och äldrenämnden utgår ifrån rekommendationerna i dokumentet för 

gemensam beredningsprocess. Efter Stadsrevisionens rapport har nämndens 

ärendeberedning förändrats för att inte gå emot lagens definition om allmän 

handling. Ärendeskrivelserna ändras inte efter mötet även om nämnden fattar 

annat beslut. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen avviker från beslutet, 

expedieras ärendeskrivelsen tillsammans med protokollsutdraget och eventuella 

bilagor. Vård- och äldrenämnden eftersträvar att utredningar och 

beredningsunderlag ska vara sakliga och objektiva och utgå från professionell 

sakkunskap.    

Stadsrevisionen efterlyser en tydligare ärendeberedningsprocess och föreslår att 

Kommunstyrelsen leder en sådan process. Vård- och äldrenämnden stöder 
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förslaget att Kommunstyrelsen leder en process mot en tydligare 

ärendeberedningsprocess för Borås Stads nämnder.                  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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