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1 PROJEKTBESKRIVNING
 
1.1 Bakgrund 
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska processen 
och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha tillräckligt underlag för att 
kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och ha insikt i vilka beslutsalternativ 
som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Innan ett ärende beslutas av Kommunfullmäktige ska ärendet beredas antingen av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 
Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en 
fullmäktigeberedning har gjort det. 

Stadsrevisionen granskade under 2017 Borås Stads budgetprocess. I granskningen konstaterades att 
ett flertal uppdrag som behandlades inte var beredda i Kommunstyrelsen, vilket Stadsrevisionen 
bedömde som ett avsteg från beredningskravet.

1.2 Syfte och frågeställning
Projektets syfte är att granska om Kommunstyrelsens beredning av ärenden är ändamålsenlig och 
förenlig med lagstiftningens krav.

Revisionsfrågor:

•	 Uppfyller Kommunstyrelsen lagstiftningens krav på beredning och övrig hantering 
av ärenden?

•	 Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för 
Kommunstyrelsens ärendeberedning?

•	 Finns det en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan 
förtroendevalda och tjänstemän avseende ärendeberedning?

•	 Säkerställer Kommunstyrelsen att ärendeberedningsprocessen är transparent 
och dokumenterad? 

•	 Har Kommunstyrelsen inför väsentliga beslut tagit fram underlag som är allsidigt 
belysta?

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar Kommunstyrelsens och Stadsledningskansliets beredning och övrig hantering 
av ärenden inför beslut. Granskningen omfattar inte handläggning och beredning av individärenden. 

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen, förvaltningslagen 
och övrig tillämplig lagstiftning och föreskrifter. Revisionskriterier är också lokala styrdokument 
inom området samt Kommunstyrelsens reglemente. Allmänna råd och riktlinjer från statliga 
verk/styrelser är i förekommande fall revisionskriterier då dessa kan ses som normerande.  



4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Andreas Ekelund och granskningsmedarbetare är Samuel Kaufman.

1.6 Metod 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid Stadsledningskansliet. Inom 
ramen för granskningen har även viss dokumentation från övriga kommuner i Sverige granskats. 
Granskningen har kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 2.2 har 
även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga 
institutionen.   

 
2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner
Hanteringen av kommunala ärenden präglas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redogörs 
för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.1 Det innebär att begreppet avser 
kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller faktiskt 
handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett beslut genom 
vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.2 

Ett ärende kan vara internt eller externt. Interna ärenden avser ärenden inom kommunen (t.ex. 
gällande kommunens organisation eller om lokala regler eller riktlinjer). Externa ärenden avser 
ärenden som gäller enskilda personer (t.ex. beslut om tillstånd, socialt stöd eller bygglov).3  

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende inleds 
till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, föredragning 
och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler (se kap 2.2). I 
granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som handläggaren utför, 
dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

1 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar,  

 2017:24f. 

2 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45

3 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar,  

 2017:24f.

4 Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f

5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  

6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
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Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt ett 
uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som beslutet 
riktar sig mot. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga indelningar 
är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, individuella 
eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8  

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och diarieföring.

2.2 Lagar, regler, normering och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör Sveriges 
skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av en rad lagar och föreskrifter på lägre nivå. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, folkets fri- 
och rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, 
internationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.9 På så vis kan det 
sägas att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen rättegångsbalken, 
förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.10 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en av Sveriges grundlagar. Den berör frågor 
gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och innehåller även offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.11 Syftet med 
offentlighetsprincipen är b.la. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. kommer de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. Förordningen syftar
också till att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning och är sammantaget en av
förutsättningarna för en fri demokratisk åsiktsbildning.12

7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän  

förvaltningsrätt 2018:60ff. 

8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff

9 1 kap. 9 § Regeringsformen

10 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53

11 2 kap. Tryckfrihetsförordningen

12 SOU 1947:60 Förslag till Tryckfrihetsförordning, 1947:73. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning,

2014:162ff    
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För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses som 
en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och att den 
är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar när en allmän handling ska vara offentlig 
och när den ska vara sekretessbelagd. Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) 
innehåller bestämmelser om hur allmänna handlingar ska förvaras och bevaras.   

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen slår fast grunderna för den kommunala verksamheten, organisationen, 
angelägenheter och befogenheter. 

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. KL. 
Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksamhetsområde 
berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.14 En nämnd vars verksamhetsområde 
berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning bereder ärendet.15 
Kommunstyrelsen ska alltid ges möjlighet att yttra sig i ärenden som beretts av annan beredning 
eller nämnd. Styrelsen ska också lägga fram förslag till beslut om ingen annan nämnd eller beredning 
gjort det.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning behöver 
inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfrihet. Brådskande 
ärenden får avgöras trots ärendet inte har beretts om samtliga närvarande ledamöter är ense om 
beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

Beredningen syftar till att ge Kommunfullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag 
för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommunallagen följer detta av att 
nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag till beslut i ärenden. Det finns 
i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är Kommunfullmäktige 
som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan 
leda till återremiss av ärendet och laglighetsprövning kan leda till att fullmäktiges beslut upphävs.18 

Kommunallagen slår även fast att Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. Styrelsen ska i en instruktion 
fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter.19

Kommunallagen slår också fast att kommundirektören inte är valbar till förtroendeuppdrag i 
kommunen, landstinget eller kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.20

13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen

14 5 kap. 26 § Kommunallagen

15 5 kap. 27 § Kommunallagen

16 5 kap. 28 § Kommunallagen

17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen

18 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359

19 7 kap. 1-2 §§ Kommunallagen

20 7 kap. 3 § Kommunallagen
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2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 
Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltningsmyndigheter. 
Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter ska handlägga 
sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regeringsformen framgår i 
förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen och i sin 
verksamhet ska vara saklig och opartisk samt att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.21 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i
rättsordningen22

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk23

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast
om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte
vara mer långtgående än vad som behövs24

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att
kunna fatta beslut25 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Det stöds också av förarbetena till förvaltningslagen där man 
anser att det även gäller då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service.26

2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena en 
representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska besluten 
fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vidmakthålla 
principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta beslut i de 
strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för den kommunala 
verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de förtroendevalda dränks i 
detaljer. Det är därför viktigt att detaljfrågor hanteras av de anställda så att de förtroendevalda får 
utrymme att fokusera på de övergripande politiska frågorna.27 

Utredningen menar vidare att Kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.28Att förtroendevalda och tjänstemän har förståelse för varandras roller och att i det 
anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och övriga sakomständigheter 
när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning och verksamhetsstyrning 

21 5, 9 §§ Förvaltningslagen

22 5 § Förvaltningslagen

23 Ibid.

24 Ibid. 

25 20 § Förvaltningslagen

26 Prop. 2016/17:180:60, Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström,  

Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87. 27 

SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff

28 Ibid. 2015:24
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måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisationer.29 Det är de anställda som 
ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper 
de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former 
av beslut. De förtroendevalda ska kunna känna tillit till de anställda och veta att det framtagna 
beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella 
området. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.30

Utredningen menar också att det skulle underlätta för de anställda att fullgöra sitt uppdrag ifall 
rollfördelningen förtydligas och att det skulle bidra till ökad demokrati, professionalism, rättssäkerhet, 
kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten.31 

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
Medborgarna ska inte behöva tvivla på att den kommunala förvaltningen och de beslut som fattas 
inom kommunen är rättssäkra. Det ska därför inte heller förekomma godtycklighet från kommunens 
sida vid dess handläggning och beslutsfattande. För att tillgodose krav på rättssäkerhet krävs en 
reglering av den kommunala förvaltningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda 
och anställda inom förvaltningen men även för kommunmedborgarna.32

Transparensen av hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för den politiska 
minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 33

I tillitsdelegationens huvudbetänkande 2018 betonas att tillit i relationen mellan den politiska 
huvudmannen och utförande verksamhet först och främst innebär samsyn kring rollfördelningen. 
I sina rekommendationer för att uppnå ett mer tillitsbaserat ledarskap rekommenderar delegationen 
att såväl det förtroendevalda som det professionella ledarskapet ska bygga på en aktiv dialog och en 
tydlig rollfördelning som skapar förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning.34

En tydlig ansvarsfördelning och rollförståelse betonas också av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) i rapporten ”Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän” från 2012. I rapporten 
konstaterar man utifrån intervjuer, fokusgrupper och workshops med ledande förtroendevalda och 
anställda att:

• det alltid finns en fördelning av ansvar och uppdrag, men den kan vara mer
eller mindre uttalad

• det finns starka lokala – och skiftande – traditioner som styr hur fördelningen
av ansvar och uppdrag på ledningsnivå ser ut

• fördelningen av ansvar och uppdrag sällan är formaliserad i skriftliga
överenskommelser

I rapportens avslutande reflektioner framgår att ett avtal mellan förtroendevalda och förvaltningen 
(kommundirektör) skulle vara ett steg mot en bättre transparens i fördelningen av uppgifter inom 
förvaltningen och att detta mervärde för kommunens invånare och politisk opposition inte ska 
underskattas.35

29 Ibid. 2015:24, 290f

30 Ibid. 2015:24, 288f

31 Ibid.

32 Ibid. 

33 Ibid. 2015:24; 291ff

34 SOU 2018:47; Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning för välfärdssektorn, 2018: 29,  

140,181f, 243ff, 324f. 

35 SKL; Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän, 2012:66
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I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU) 2013 går man med utgångspunkt i tidigare forskning igenom kriterierna för ett 
välgrundat beslut och tar fram en utredningsmodell. I denna modell bör ett beslut anses välgrundat 
ifall tjänstemän under beredningen:36

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt
underlag för de förtroendevalda

För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna för 
att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand har bestämt 
sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De förtroendevalda 
ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstemännen för fram. För att undvika ett teknokratiskt 
expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess kravet på förtroendevalda att de kritiskt reflekterar 
över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, argumenterar varför de väljer att 
följa eller gå emot beslutsunderlaget (eller delar av det) och först därefter fattar beslut.37 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler, normering 
och vägledning
För att Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag ska, med ett par undantag, förslag 
till beslut beredas före beslutsfattande. Beredningen är reglerad i principiella lagar och förarbeten. 

Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska processen 
och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha tillräckligt underlag för att 
kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och ha insikt i vilka beslutsalternativ 
som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för demokratin att ärenden som de 
förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvensbedömda, objektiva, förståeliga och 
innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska vara transparent så att det tydligt kan 
utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar för olika delar av ett beslutsunderlag och på 
vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. Vidare är det viktigt att beredningsprocessen 
inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen eller av brister i samarbetet mellan tjänstemän 
och förtroendevalda.38

Det är de anställda tjänstemännen som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen 
ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika former av beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 

36 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1

37 Ibid. 

38 Se b.la. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§,  

Regeringsformen 1 kap 9§. SKL Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011.  

Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän, 2012.  

von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen  

med kommentarer, 2014. 
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ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstemäns saklighet och oberoende och motverka 
informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning kan vara 
problematisk utifrån ett medborgarperspektiv eftersom medborgarnas insyn och granskning av  
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat  
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beredningsunderlag. På så vis kan även en 
informell styrning försvåra de förtroendevalda revisorernas arbete med ansvarsutkrävande och 
arbetet för den politiska oppositionen.

Det ställs också krav på beredningsarbetet där följsamhet inför lagen, saklighet, objektivitet och 
allsidighet är tvingande principer. De beslutsförslag som tas fram under beredningen ska dessutom 
vara konsekvensbedömda. När det är möjligt ska också flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när det 
kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänsteman 
som författat underlaget enligt gällande lagstiftning och antagna politiska riktlinjer samtidigt som de 
kommunala protokollen tydligt dokumenterar de förtroendevaldas bedömningar och ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän avseende
ärendeberedning

• Transparens avseende författare och handläggare i beredningsprocessen, där
det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika delar
och i vilken roll de utfört sina uppdrag

• Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga beredningsarbete inom
ärendeprocessen där underlagen innehåller alternativa och konsekvensbedömda
beslutsförslag i enlighet med gällande lagstiftning. När det är möjligt bör flera
beslutsförslag presenteras
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2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Arbetsordning för Kommunfullmäktige
Arbetsordningen för Kommunfullmäktige slår fast de regler som styr kommunfullmäktiges 
sammanträden såsom antalet ledamöter, ersättare, utlysning, upprop och justering etc.
Arbetsordningen innehåller inget som direkt berör hur ärenden bereds.39

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Det gemensamma reglementet för nämnder i Borås Stad anger bl.a. uppdrag, organisation, ansvar 
och arbetsformer för nämnderna.

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt 
som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till 
allmänhet och andra myndigheter.40 

I reglementet framgår att det åligger Kommunstyrelsens ordförande att inför sammanträdena se 
till att ärenden som ska behandlas är tillräckligt beredda.41  

Kommunstyrelsens reglemente
Reglementet för Kommunstyrelsen slår fast ordningen och reglerna för Kommunstyrelsens 
mötesverksamhet såsom funktioner, uppgifter, behörighet och ordning för kommunalrådsarbetet. 

Reglementet slår fast att Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas 
av fullmäktige. Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 42 

Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod samt 
beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten 
inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut. 
Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta initiativ för kommunens utveckling 
och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja samverkan mellan Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder. Det framgår också av reglementet att Kommunstyrelsen i samband med varje ny 
mandatperiod ska fatta beslut om arbetsformerna för ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.43 

Kommunstyrelsen har 2018-10-29 fattat beslut om programområden för Kommunstyrelsen samt 
om Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation, bemyndigande att underteckna handlingar och 
avseende gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men som inte har 
någon kommunalrådspost.44

39  Borås Stad; Arbetsordning för Kommunfullmäktige, ändrad senast 2003-02-20.

40  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 010:8. Reviderat 2016-03-17 § 2

41  Ibid. 2016-03-17 § 15 

42  Reglemente för Kommunstyrelsen 010:17. Reviderat 2018-03-23 § 3

43  Ibid. 2018-03-23 §§ 13-15

44  Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-29; Dnr KS 2018–00707 1.1.2.0, Dnr KS 2018–00708 1.1.1.3, Dnr KS  

2018–00710 1.1.2.0, Dnr KS 2018–00709 1.1.2.0
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Kommunstyrelsens delegationer
Kommunstyrelsens delegationer innehåller en uppställning över vilka beslut Kommunstyrelsen 
delegerat beslutanderätten för, samt informerar om delegationsförbud och anmälan av delegationsbeslut. 
Delegationsordningen innehåller även allmän information om delegation av beslutanderätt och 
gränsdragning mellan beslut och verkställighet.45

Instruktion för kommunchef
I enlighet med kommunallagen 7 kap. 2 § har Borås Stads Kommunstyrelse 2018-01-08 fastställt 
instruktioner för kommunchefen.46 I Instruktionen framgår att kommunchefen är Borås Stads 
ledande tjänsteman och kommunchefens roll är b.la att ha en drivande roll för att utveckla och leda 
förvaltningen under Kommunstyrelsen. 

När det gäller uppgifter i förhållande till den politiska organisationen framgår att kommunchefen 
ska stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda, samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och bolags verksamhet. Kommunchefen ska 
svara för professionell sakkunskap i Kommunstyrelsens arbete med att planera, leda,
samordna och följa upp staden och dess samlade verksamheter oavsett
organisationsform. Kommunchefen har till uppgift att svara för verkställigheten av Kommunstyrelsens 
beslut och uppföljningen av dessa.

Kommunchefen ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enligt med av Borås Stad 
formulerade mål och riktlinjer och att givna ekonomiska ramar hålls. Kommunchefen ska biträda 
Kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter som beskrivs i 
kommunallagen. Uppdrag från Kommunstyrelsen till förvaltningsorganisationen ska riktas till
Kommunchefen. Kommunchefen ska enligt instruktionen också verka för en tydlig roll- och 
uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän.47

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:48

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning går 
till i Borås Stad.49 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att 
förbättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.50

45  Kommunstyrelsens delegationer. Gällande från 2017-07-01 

46  Borås Stad, Kommunstyrelsen; Instruktion för Kommunchef, KS 2017–00610

47  Ibid. 2017:2

48  Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014 
49  Ibid. 2014:11

50  Ibid. 2014:8



13

Kommunstyrelsens ärendeberedning 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, hur de 
kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styrdokument 
i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att 
upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta.51

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 52

Reglerna omfattar lokala beslut om b.la ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen är 
utsedd arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
arkivmyndigheten.53

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är upprättad 2006-06-30 och anger bl.a. att diarieförda 
handlingar skall bevaras och arkiveras årsvis.54  

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

2.3.2 Arbetsrutiner och processbeskrivningar
Nedanstående arbetsrutiner och processbeskrivningar är inte antagna i enlighet med Borås Stads riktlinjer 
för styrdokument och finns inte angivna bland Borås Stads styrande dokument. Materialet är enligt 
intervjuade istället att betrakta som praktiska rutiner och arbetssätt som ska utgöra stöd i beredningen 
och administrationen av ärenden på Stadsledningskansliet.   

Stadsledningskansliets ärendehanteringsprocesser 
På Stadsledningskansliet finns ett flertal processbeskrivningar som tagit fram i syfte att utgöra stöd 
för handläggare, administratörer och andra medarbetare med ärendeberedningen. 

51  Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24

52  Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21

53  Ibid. 2016:4

54  Borås Kommunstyrelse; Dokumenthanteringsplan, 2006-06-30

55  Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
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Fram till och med oktober 2018 fanns följande processer angivna på intranätet för anställda. 

• Ärendehanteringsprocess handläggare till kommunalråd

Processkarta och praktiska detaljer över hur ärenden går från 
handläggare, via chef, till kommunalrådsberedning56

• Ärendehanteringsprocess kommunalråd - Beslut i KF

Processkarta över ärendeberedningen och hur ärenden går från kommunalråd 
via Kommunstyrelsen, igen via kommunalråd till Kommunfullmäktige57

• Ärendehanteringsprocess kommunalråd-Beslut i KS

Enligt uppgift från intervjuade vid Stadsledningskansliet var ovanstående processbeskrivningar gamla 
och inte fullt ut riktiga i sin beskrivning av tillvägagångssätt, ärendegång m.m. i ärendeberedningen. 
Stadsrevisionen noterar att processerna under november 2018 tagits bort från intranätet.

De processbeskrivningar som kvarstår avseende ärendeberedning vid Stadsledningskansliet är 
ärendeprocessen till Kommunstyrelsen - administration och motionsprocessen.

Ärendehanteringsprocess för beslut i Kommunstyrelsen - Administration  
Vid administrativa avdelningen på Stadsledningskansliet har man under 2018 arbetat med en 
arbetsprocess för enhetens arbetsuppgifter i ärendehanteringen. Processen beskriver den administrativa 
hanteringen av ärenden från det att ett ärende inkommer till administrativa avdelningen vidare till 
kommunstyrelsemöte. 

Ett ärende inkommer till administrativa enheten när det är färdigberett och handlagt hos en 
handläggare på en av Stadsledningskansliets avdelningar. Processen innehåller även stöddokumentation 
som avser hur administratörerna ska utföra arbetet i ärendehanteringssystemet Ciceron.59 Enligt 
intervjuade vid administrativa enheten är arbetsprocessen upprättad för att beskriva och förenkla 
arbetet med alla de administrativa steg som behöver genomföras för att ett ärende ska komma till 
ett kommunstyrelsesammanträde för beslut.60 Ärendeprocessen till Kommunstyrelsen finns i sin 
helhet som bilaga 1.

Motionsprocessen
Motionsberedningsprocessen beskriver hur motioner som ärenden går från inlämning till förvaltning 
till att slutligen behandlas i fullmäktige. Processen är upprättad 2009. Enligt flertalet intervjuade 
vid Stadsledningskansliet är processkartan inte bara tillämpbar på ärendehanteringsprocesssen för 
motioner utan i viss utsträckning även på övriga ärenden. Beskrivningen är inte heltäckande menar 
man, och olika avsteg finns beroende på vilket ärende som omfattas och vilken avdelning inom 
Stadsledningskansliet som står för ärendeberedning och handläggning. 

56 Rutinen; Ärendehanteringsprocess handläggare till kommunalråd fanns på Borås stads intranät under  

Stadsledningskansliet - Administrativa rutiner - Ärendehantering – processer. Sidan uppdaterad 2018-07-16.

57 Rutinen; Ärendehanteringsprocess kommunalråd - Beslut i KF fanns på Borås stads intranät under  

Stadsledningskansliet -Administrativa rutiner - Ärendehantering – processer. Sidan uppdaterad 2018-07-16.

58 Rutinen; Ärendehanteringsprocess kommunalråd-Beslut i KS fanns på Borås stads intranät under   

Stadsledningskansliet -Administrativa rutiner - Ärendehantering – processer. Sidan uppdaterad 2018-07-16.

59 Angående Ciceron se sid 14. 

60 Ärendeprocessen till Kommunstyrelsen finns utlagd på intranätet under Stadsledningskansliet - Administrativa  

rutiner – Ärendehantering- processer 2018-12-03

Processkarta över ärendeberedningen och hur ärenden går från kommunalråd 
till Kommunstyrelsen58
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Motionsprocessen beskriver administration, hantering och ärendegång och till viss del hur själva 
ärendeberedningen av motioner går till. Processbeskrivningen omfattar sammantaget drygt 30 olika 
processteg så som diarieföring, behandling i ledningsgrupp, remiss och handläggning. Det som även 
beskrivs är beredning genom majoritetens kommunalråd (kallad politisk beredning i processen) som 
även godkänner innehållet i beredningsunderlagen för distribution till kommunalråd för minoriteten 
som kan formulera ett ev. alternativt förslag till beslut.61 Enligt intervjuade i granskningen är 
just denna gemensamma ärendeberedning, av både tjänstemän och majoritetens kommunalråd 
tillsammans, något som präglar ärendeberedningen i Kommunstyrelsen i alla typer av ärenden. 
Motionsberedningsprocessen finns i sin helhet som bilaga 2.

Borås Stads rutin för kommunalrådsberedning
Rutinen för kommunalrådsberedningen tar upp de praktiska formerna för kommunalrådsberedningen. 
Där framgår b.la. att kommunalrådsberedningen är en del av Kommunstyrelsens ärendeberedning 
som syftar till att bereda ärenden av mer övergripande karaktär. I rutinen framkommer det att 
ärenden som ska avhandlas på mötet ska presenteras genom en utskickad bilaga som innehåller mål, 
syfte och förväntningar med kommunalrådsberedningen. Det framgår att handläggare kan begära 
att ett ärende tas upp på kommunalrådsberedning men det framgår inte om detta är normalfallet 
eller undantag.62

Kommunstyrelsen har enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet efter valet som genomfördes 
2018 påbörjat en förändring av rutinerna för kommunalrådsberedning. Detta med anledning av 
att antalet kommunalråd ökat från fem till åtta och att varje kommunalråd under innevarande 
mandatperiod också har varsin politisk sekreterare. Stadsrevisionen noterar att rutinen är borttagen 
från intranätet 2018-12-03.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads nya centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitionen 
var att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar, gemensamma mallar. 
Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 63

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer för 
arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med systemet 
innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.64

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekreterare 
och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas på ett 
rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och layoutmässiga 
instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.65

61 Motionsprocessen finns utlagd på intranätet under Stadsledningskansliet - Administrativa rutiner – Ärendehantering-  

 processer 2018-12-03

62 Rutinen finns på Borås stads intranät under Stadsledningskansliet - Administrativa rutiner - Ärendehantering –  

Kommunalrådsberedning. Sidan uppdaterad 2018-07-16.

63 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering

 vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03

64 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 

65 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning

 arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2018-12-03

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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2.3.3 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument 
och rutiner
Borås stad har flera styrdokument som på olika sätt inverkar på Kommunstyrelsens ärendeberedning. 
De lokala riktlinjer som finns inom granskningsområdet återfinns i huvudsak i Kommunstyrelsens 
reglemente, Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder och i Kommunstyrelsens 
delegationsordning. Sammanfattningsvis anges i dokumenten att Kommunstyrelsen ska bereda 
och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. Om fullmäktige inte har beslutat något 
annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod och 
beslutar om arbetsformer för beredning av ärenden. Kommunalråden ska följa verksamheten inom 
respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut. 
I samband med varje ny mandatperiod ska Kommunstyrelsen fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedning. Det åligger Kommunstyrelsens ordförande att inför sammanträdena se till att 
ärendena som ska behandlas är tillräckligt beredda.

Kommunstyrelsen har 2018-10-29 fattat beslut om programområden för Kommunstyrelsen samt 
om Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation, bemyndigande att underteckna handlingar och 
avseende gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men som inte har 
någon kommunalrådspost. Fattade beslut innehåller ingen information om hur ärenden ska beredas 
i Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet.

I instruktionen för Kommunchef framgår att Kommunchefen är Borås Stads ledande tjänsteman 
som b.la ska ha en drivande roll för att utveckla och leda förvaltningen under Kommunstyrelsen. 
Kommunchefen ska enligt instruktionen också verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan 
förtroendevalda och tjänstemän. Instruktionen innehåller ingen information om Kommunchefens 
roll eller uppgift när det gäller ärendehandläggning eller ärendeberedning. 

Borås Stads arkivregler slår fast vad som menas med arkivvård och gallring för Borås Stad. Arkivreglerna 
anger också de uppgifter som åligger Borås Stads Kommunstyrelse i rollen som arkivmyndighet.

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadministration, 
ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 

De processbeskrivningar och arbetsrutiner som nu finns tillgängliga på Stadledningskansliet är 
ärendeprocess för administrativa enhetens arbetsuppgifter och ärendeprocess för motioner. Vidare 
finns lathund för hur ärendeadministrationen ska genomföras i ärendehanteringssystemet Ciceron 
och en protokollhandbok med instruktioner om hur protokoll ska upprättas.

Processen för ärendeadministration anger via rutinbeskrivning och ärendegång hur ett ärende som 
är färdigberett hos någon av Stadsledningskansliets avdelningar avstäms hos programansvarigt 
kommunalråd för majoriteten, hur programansvariga kommunalråd för minoriteten informeras. 
Beskrivningen redogör också för de praktiska moment administratören vid administrativa enheten 
behöver genomföra så att ärendet med förslag till beslut kommer till något av Kommunstyrelsens 
sammanträden och vid behov vidare till Kommunfullmäktige.

Borås Stads motionsprocess beskriver ärendegången från att motion lämnas in till att beslut fattas 
i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Processbeskrivningen anger även hur den politiska 
beredningen av majoriteten och av tjänstemännen tillsammans är en central del i hur beredningen 
av motioner går till. Motionsprocessen är framtagen 2009 med ambitionen att endast omfatta 
hanteringen och beredningen av motioner. Processbeskrivningen är den dokumentation som 
bäst beskriver ärendehandläggning och ärendeberedning generellt inom Kommunstyrelsen och 
Stadsledningskansliets olika avdelningar.
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunstyrelsens ordförande ska se till att de 
ärenden som behandlas av Kommunstyrelsen är tillräckligt beredda. Programansvariga kommunalråd 
ska tillse att förslag till beslut föreläggs Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i samband med 
ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för ärendeberedning. I beslutet om arbetsformer 
inför innevarande mandatperiod fördelas programansvar avseende kommunalråden. I övrigt framgår 
inget om arbetsformerna för ärendeberedningen i beslutet.  

Vare sig Kommunstyrelsens reglementen, Borås Stads styrdokument eller fattade beslut ger i övrigt 
någon information om hur arbetet med ärendeberedning ska eller bör gå till eller hur rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstemän ska se ut. 

Stadsledningskansliet har inte några styrdokument på förvaltningsnivå som berör beredning eller 
handläggning av ärenden. Det finns två arbetsprocesser som rör ärendeberedningen. Den ena avser 
den administrativa processen efter att ett ärende beretts färdigt och den andra avser beredningen 
av motioner. Ingen av arbetsprocesserna ger en heltäckande beskrivning över hur ärenden bereds i 
Kommunstyrelsen eller Stadsledningskansliet. 

2.4 Kommunstyrelsens ärendeberedning
Det har i tidigare avsnitt i redogjorts för granskningsområdets lagliga förutsättningar och för de 
styrdokument, arbetsrutiner m.m. som reglerar Kommunstyrelsens beredning och hantering av 
ärenden. Nedan avsnitt syftar till att beskriva granskningsområdets praxis dvs. hur ärenden bereds 
och hanteras i Kommunstyrelsen. Beskrivningen utgår från en samlad bild av dokumentationen 
som beskrivs i kapitel 2.3 och uppgifter från intervjuade vid Stadsledningskansliet i innevarande 
kapitel. Kommunstyrelsens ärendeprocess beskrivs i bild 1 nedan. 

Bild 1 Kommunstyrelsens ärendeprocess
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Initiering av ärende
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom inkommande 
post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk församling eller initieras 
av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Distribution till handläggare
Efter att ärendet initierats hanteras det i regel av registrator på Stadsledningskansliet. Därefter 
fördelas ärendet ut via diarieföringssystemet till lämplig avdelningschef som i sin tur utser lämplig 
medarbetare som handläggare för ärendet. 

Handläggning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av ärenden 
till Kommunstyrelsen görs en initial avstämning med majoritetens programansvariga kommunalråd 
för att få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Det kan handla om inriktning, vilka som ska 
remitteras etc. De intervjuade uppger att det i praktiken varierar i vilken omfattning den inledande 
avstämningen med programansvarigt kommunalråd från majoriteten genomförs. Variationen uppges 
bero på ärendets omfattning och karaktär samt vilket kommunalråd som är ansvarigt. 

Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. Före 
underlagen och ärendeskrivelser anses vara klara kan ytterligare avstämningar med det programansvariga 
kommunalrådet för majoriteten ske. Om ärendet gör det lämpligt, kan också kommunalråd från 
andra politiska block informeras. Detta kan ske genom olika typer av möten. Exempel på dessa är 
ärendeberedning med SPA och Mark66 och kommunalrådsberedning. Det sista är ett möte bestående 
av samtliga kommunalråd, deras politiska sekreterare, kommunchef och föredragande tjänstemän. 
Vid dessa möten förs inga officiella protokoll utan endast enklare minnesanteckningar.

När beredningen anses vara klar, antingen genom majoritetens programansvariga kommunalråds 
uttryckliga medgivande eller genom handläggares egen bedömning, skickas ärendet till avdelningschefen 
för godkännande. När avdelningschefen godkänt ärendet skickar handläggaren ett meddelande om 
att ärendet är klart till den gemensamma e-postlådan för den administrativa enheten.

Administration
Administratören vid administrativa enheten skickar då handlingen för godkännande till majoritetens 
programansvariga kommunalråd. Skulle det ansvariga kommunalrådet inte godkänna skrivelsen går 
handlingen åter till handläggaren för ytterligare beredningen/justering. Kommunalrådet godkänner 
formellt via en digital signatur på ett särskilt försättsblad för ärendet kallat ”beslutsförslag”. Därefter skickas 
skrivelsen vidare till minoritetens olika kommunalråd där de antingen kan tillstyrka beslutsförslaget 
eller anmäla andra alternativa beslutsförslag. Därefter anmäls ärendet till kommunstyrelsesammanträde 
och skickas ut till Kommunstyrelsens övriga ledamöter och ersättare. 

Diarieföring
Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet samt intervjuer med bl.a. administratörer framgår 
det att Borås Stads ärendeberedningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i 
ärendehanteringssystemet Ciceron. De intervjuade menar att ärendeskrivelserna är registrerade 
som utkast från dess att administratörer tar vid till dess att de färdigställs efter kommunstyrelsens 
sammanträde. De intervjuade menar att ändringar kan göras för att beslutsförslaget skall att harmonisera 
med det faktiska beslutet.

Denna process innebär att Borås Stad expedierar handlingar utan att man diarieför eller anser dem 
som upprättade. Det innebär också att det förekommer ärendeskrivelser med olika beslutsförslag 

66  SPA avser strategisk samhällsplanering och Mark avser mark- och exploatering.
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beroende på om de expedierats före eller efter kommunstyrelsens sammanträde.

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer strider mot Tryckfrihetsförordningens 
bestämmelser om när handlingar skall anses upprättade.

Protokollföring och justering
Enligt Kommunallag 5 kap. 69 § ska protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Stadsrevisionen 
noterar vid genomgång av Kommunstyrelsens protokoll för 2018 att nio av 22 protokoll (41 %) 
inte uppfyllt kommunallagens bestämmelse avseende justeringstiden. Justeringstiden har i dessa 
fall övergåtts med mellan en till 23 dagar.67

2.4.1 Intervjuer om Kommunstyrelsens ärendeberedning

Ärendeberedningens praxis
Den samlade bilden av ärendeberedningen i Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet är 
enligt de intervjuade att den är en gemensam process mellan politik och tjänstemän. Samtliga 
intervjuade uttrycker att det är det är majoritetens programansvariga kommunalråd som har den 
slutliga beslutanderätten både avseende utformningen av beredningsarbetet och om ärendeskrivelsens 
innehåll och förslag till beslut. Några intervjuade uppger att förhållandena medför att den politiska 
konstellation som innehar majoritet i Kommunstyrelsen i Borås Stad i praktiken har makten över 
Stadsledningskansliets beredningsresurser. En intervjuad uttrycker det på följande vis:

”Den enda riktlinjen som finns i ärendeberedningen på Stadsledningskansliet är att stämma av med 
och sedan följa ansvarigt Kommunalråds anvisningar. […] Man kan säga att ärendeberedningen och 
utredningen i viss mån görs för att stödja det politiska förslaget”

En annan intervjuad beskriver det med: 

”Ärendeberedningen sker utefter den politiska viljan till beslut i ärendet och blir på så sätt inte mer berett 
än vad som krävs för beslutsinriktningen”

Flera av de intervjuade uppger att en förklaring till förhållandena är att kommunalråden i Borås 
under lång tid haft knapphändiga resurser i form av politiska sekreterare för att arbeta fram de 
politiska beslutsförslagen.

Enligt flera intervjuade präglas arbetsgången i ärendeberedningsprocessen av relationsbundna och 
till stor del informella strukturer mellan kommunalråd och tjänstemän. Samtliga intervjuade uppger 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning sett likadan ut under mycket lång tid och oavsett politisk 
majoritet. Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet bygger på kultur och 
tradition. Ingen intervjuad i granskningen vet om Kommunstyrelsen någon gång fattat beslut om 
hur ärendeberedningen ska gå till eller hur rollfördelningen ska se ut mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Om det finns något sådant beslut har det fattats för mycket länge sedan. En intervjuad 
uttrycker det med: 

”Ärendeberedningen i Borås Kommunstyrelse har sett likadan ut i åtminstone 30-års tid”

Kommunalrådens roll
Några intervjuade menar att kommunalrådens påverkan i ärendeskrivelsernas innehåll inte alltid är 
särskilt omfattande, utan ger stort utrymme för tjänstemannens profession. Andra intervjuade menar 

67 De sammanträden vars protokoll inte justerats i tid är Kommunstyrelsen protokoll från: 2018-02-19, 2018-03-05,  

2018-03-19, 2018-04-09, 2018-04-23, 2018-06-18, 2018-10-15, 2018-12-03.
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att kommunalrådens påverkan skiftar, i vissa fall är det en tydlig påverkan, i vissa fall ingen alls. De 
intervjuade menar att dialogen med ansvarigt kommunalråd varierar utifrån vilket kommunalråd 
som är ansvarigt, vilket område frågan omfattar och saken det enskilda ärendet handlar om. Eftersom 
det inte finns någon riktlinje som reglerar arbetsordningen mellan kommunalråd och handläggande 
tjänstemän formuleras hur beredningen går till från ärende till ärende. Flera intervjuade uppger vidare 
att majoritetens programansvariga kommunalråd kan ”parkera” ett ärende från fortsatt beredning 
när som helst under beredningsprocessen. 

Flera intervjuade menar vidare att det ansvariga kommunalrådet har stort inflytande över när och hur 
det oppositionella kommunalrådet ska ges information. Hur oppositionen ska hållas informerad om 
ärendet är i dessa fall en del av dialogen mellan handläggare och ansvarigt kommunalråd. Generellt 
sett menar dock de intervjuade att informationen om ärenden till oppositionen oftast är god, även 
om det inte finns en gemensam ordning som gäller för alla Stadsledningskansliets avdelningar. 
Oppositionen har inte möjlighet att styra beredningen i samma utsträckning som det ansvariga 
kommunalrådet från majoriteten. Men det finns viss möjlighet till insyn och påverkansmöjlighet 
menar man. Jämför man vilket tjänstemannastöd minoriteten får med det som majoriteten får så 
är stödet till minoritetens betydligt mindre i omfattning.

Inom vissa programområden finns fastlagda arbetssätt som säkerställer att oppositionens kommunalråd 
löpande får information om ärendens beredning. Exempel på detta är enligt de intervjuade ärendeberedning 
med SPA och Mark där ansvariga kommunalråd från majoritet och opposition träffas omkring 
ärendeberedningen löpande enligt fastlagd mötesstruktur. 

För samtliga Stadsledningskansliets avdelningar finns enligt intervjuade möjlighet att behandla ett 
ärende på en kommunalrådsberedning där samtliga kommunalråd och politiska sekreterare deltar. 
Enligt intervjuade ska ärenden som behandlas av kommunalrådsberedningen åtföljas av en bilaga där 
mål, syfte och förväntan på beredningen anges. Formerna för kommunalrådsberedningen håller på 
att arbetas om med anledning av att antalet kommunalråd utökats och att fler politiska sekreterare 
anställts. Flera av de intervjuade uppger att det faktum att Kommunstyrelsen nu har sammantaget 
åtta kommunalråd och åtta politiska sekreterare, istället för som föregående mandatperiod fem 
kommunalråd och tre blocksekreterare, inte har inneburit någon förändring av hur ärenden bereds 
såvitt man känner till. 

Tjänstemännens roll
Enligt flera av de intervjuade är det avdelningschefens roll att kontrollera ärendeskrivelsen ur 
kvalitetssynpunkt samt skriva under den som en del i att bekräfta att ärendet är färdigberett och 
att man biträtt under beredningen. Skulle det vara så att avdelningschefen inte håller med om 
skrivelsens förslag, argumentation eller övrigt innehåll finns ingen möjlighet att avstå från att skriva 
under ärendeskrivelsen. 

När det gäller själva ärendeskrivelsen uppger samtliga intervjuade att det i skrivelsen inte går att 
utläsa vad som är tjänstemännens faktaunderlag och vad som är majoritetens programansvariga 
kommunalråds synpunkter. Vidare menar merparten av de intervjuade att ärendeskrivelsen som 
även tjänstemännen ska skriva på är en politisk skrivelse. En intervjuad uttrycker det på följande vis: 

”Jag skriver under en helt politisk skrivelse. På så sätt innebär tjänstemannens signatur ingenting i 
praktiken. Om en medborgare skulle läsa skrivelsen så kan man lätt anta att det rör sig om någon slags 
tjänsteskrivelse i och med att tjänstemän skriver under handlingarna”

Flera intervjuade uppger att detta är en brist utifrån ansvarsutkrävande, demokrati och transparens. 
Detta då det inte är tydligt för kommuninnevånare och andra att beredningsunderlagen är politiska 
och strömlinjeformade utefter majoritetens förslag till beslut och att det i ärendeskrivelserna inte är 
tydligt vem som ansvarar för innehållet.
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Intervjuade menar också att avdelningschefens roll är att vägleda oerfarna handläggare i 
beredningsprocessen och i samarbetet med det ansvariga kommunalrådet. Detta eftersom handläggningen 
i stor utsträckning saknar beskrivande dokumentation i form av handläggningsrutiner eller vägledning 
om hur ärendeberedningen ska gå till. Flera intervjuade menar att frånvaron av generella rutiner eller 
en gemensam ärendehandbok för Stadsledningskansliet är en brist som försvårar ärendeberedning 
och handläggning. 

Samtliga intervjuade uppger att tjänstemännens roll på Stadsledningskansliet är att agera objektivt och 
oberoende. Flera av de intervjuade uppger att tjänstemannen ansvarar för att det programansvariga 
kommunalrådet får korrekt, faktabaserad och oberoende information avseende aktuellt ärende. Vissa 
intervjuade menar dock att det i praktiken finns stora svårigheter med att agera så i beredningsprocessen 
eftersom den är politiskt styrd. Flera av de intervjuade menar att tjänstemännen i någon mening 
agerar som politiska sekreterare detta då uppgiften delvis är att skapa argument utifrån en bestämd 
linje från majoritetens kommunalråd. En del intervjuade menar att det är en yrkesskicklighet hos 
tjänstemännen att kunna förutse vad majoritetens kommunalråd vill få skrivet och att man på så 
vis kan justera beredningen utefter det från början.

Några intervjuade uppger att det i ärendeberedningen finns utrymme för tjänstemännens 
objektivitet och oberoende. Detta då det finns en förtroendefull dialog mellan tjänstemännen vid 
Stadsledningskansliet och programansvariga kommunalråd. Dessutom finns det ofta en muntlig 
redogörelse från tjänstemännens sida tidigt i ärendeprocessen som en utgångspunkt för beredningen. 
Vid redogörelsen gås b.la ärendets lagliga förutsättningar och annat faktaunderlag igenom. Några 
av de intervjuade menar att systemet har tydliga fördelar eftersom det är praktiskt, flexibelt och 
effektivt. Det skapar konsensus mellan förvaltning och beslutsfattare eftersom synpunkter och 
faktaunderlag presenteras tillsammans. 

Administration i ärendeprocessen
De intervjuade uppger samstämmigt i sin beskrivning av rollen som administratör att den stämmer 
väl överens med befintliga rutiner. Anledningen till detta är rollens avgränsade och tydliga funktion 
samt en god processbeskrivning av det arbete administratörer utför inom ärendeberedningen. En 
del av administrationen efter Kommunstyrelsens sammanträden hanteras också av annan personal 
inom Stadsledningskansliet t.ex. kommunsekreterare och verksamhetsutvecklare. 

Intervjuade uppger att administrativa avdelningen har en väl utvecklad processbeskrivning som 
fungerar bra när ett ärende är färdigberett på någon av Stadsledningskansliets avdelningar. 

Några intervjuade uppger att Stadsledningskansliet under året genomfört ett omfattande arbete i 
och med införseln av verksamhetssystemet Ciceron. 

2.4.2 Tjänsteskrivelser
En tjänsteskrivelse är en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska beslut. Skrivelsen 
är ett sakkunnigt utlåtande eller bedömning från förvaltningen till nämnden. Tjänsteskrivelsen 
innehåller ett förslag eller en begäran som syftar till att nämnden ska fatta beslut, till exempel 
godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.

Samtliga intervjuade i granskningen uppger på att det i ärendeberedningen vid Kommunstyrelse/
Stadsledningskansli inte förekommer några tjänsteskrivelser. Man menar däremot att frågan om 
att införa tjänsteskrivelser i ärendeberedningen diskuterats vid olika tillfällen. Flera intervjuade 
uppger att det egentligen är helt självklart att oberoende tjänsteskrivelser från tjänstemännen borde 
användas i Kommunstyrelsens ärendeberedning. Detta då som ett sätt att tydliggöra roller mellan 
förtroendevalda och tjänstemän och för att säkerställa saklighet, opartiskhet, oberoende och att 
ärendet bli allsidigt belyst. Det finns enligt de intervjuade en bred politisk enighet i Kommunstyrelsen 
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om att inte ha tjänsteskrivelser som en del av ärendeberedningen. 

Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring styrning, 
ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från workshopen var 
att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. Beredningsprocessen 
inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte regler och riktlinjer 
när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. Ett antal tjänstemän vid 
Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en ny gemensam beredningsprocess 
för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänstemännen arbetade fram ett arbetsmaterial/
utkast som Stadsrevisionen tagit del av.68

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän 
och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget innehåller 
också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att Borås Stad är 
ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det finns också ett 
resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att man inför den 
föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta för att tillmötesgå 
lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet inför stadens invånare.68

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet gjordes 
den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 2017-06-30. 
I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och det saknas 
riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna ska använda 
tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Meddelandet avslutas med att informera om att man ska införa en gemensam beredningsprocess i 
samtliga nämnder så att förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder 
i hela Borås Stad.

Stadsrevisionen kan konstatera att Borås Stad under 2017 eller 2018 inte har fattat beslut om någon 
gemensam beredningsprocess. 

68  Ibid.
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2.4.3 Arbetet med förenklat styr- och ledningssystem
Sedan hösten 2017 pågår i Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet ett arbete med att göra om 
Borås Stads styr- och ledningssystem. Utgångspunkten är tillitsbaserad styrning. Borås Stad är en 
av åtta kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt ”Förenklat och 
effektivare styrsystem”.69

Under hösten 2017 inleddes projektet med en kartläggning genom att förvaltningschefer, nämndernas 
presidier och några till intervjuades om hur de upplever att det nuvarande styr- och ledningssystemet 
fungerar. I april 2018 bildades fyra arbetsgrupper som arbetade med varsitt område; budgetprocessen, 
ledarskap, kvalitetssäkring och kommunikation. I oktober 2018 var grupperna färdiga med sitt arbete 
och föreslog förbättringar med inriktning mot en mer tillitsbaserad styrning. Förbättringsförslagen 
har under 2018 inte fattats några beslut om. 

Flera av de intervjuade i granskningen uppger att ärendeberedningen kommer att behöva ses över 
och göras om som en del av arbetet med nytt styr- och ledningssystem. 

Stadsrevisionen kan konstatera att förbättringsförslag som avser bl.a. klargörande av rollfördelning 
mellan förtroendevalda och tjänstemän samt ökad objektiv och allsidig belysning i beredningen 
ingår i två av arbetsgruppernas förslagssammanställning.70

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av Kommunstyrelsens 
ärendeberedning
Kommunstyrelsens ärendeberedning är en gemensam process där förtroendevalda och tjänstemän 
formulerar beslutsunderlag och förslag till beslut gemensamt. Förhållandena bygger på kultur och 
tradition och har sett likadana ut under lång tid oavsett politisk majoritet. Tillvägagångssättet i 
ärendeberedningen varierar mellan Stadsledningskansliets olika avdelningar och Kommunstyrelsens 
programområden. Variationen består i huvudsak av skillnader i hur dialogen under ärendeberedningen 
går till mellan handläggande tjänsteman och majoritetens programansvariga kommunalråd. 
Inom samtliga programområden är det majoritetens programansvariga kommunalråd som kan 
besluta om formerna för ärendets beredning, beredningsunderlagets innehåll och förslaget till 
beslut. Det förekommer att den politiska beslutsinriktningen styr hur ärenden bereds. I vilken 
utsträckning majoritetens kommunalråd utövar möjligheten att styra beredningen varierar. Dialog i 
ärendeberedningen mellan kommunalråd och tjänstemän protokollförs inte, men i vissa sammanhang 
upprättas minnesanteckningar.

Det utrymme som finns för tjänstemännens profession, saklighet, oberoende och allsidiga beredningsarbete 
är till största delen genom muntliga föredragningar. Det går i färdigställda ärendeskrivelser inte utläsa 
vad som är tjänstemännens underlag och vad som är synpunkter från majoritetens kommunalråd. 
Hur och när oppositionens kommunalråd får information i ärendeberedningen varierar. 

Kommunstyrelsen expedierar handlingar utan att man diarieför eller anser dem som upprättade. Det 
innebär att det förekommer ärendeskrivelser med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats 
före eller efter kommunstyrelsens sammanträde. Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden 
som framkommer strider mot Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar skall 
anses upprättade.

69 Mer information om projektet finns på intranätet; https://intranet.boras.se/styrningochledning/ 

 kvalitetochutvecklingsarbeten/nyttochforenklatstyrsystem.4.2dda5ec916166034e8b5da.html  

Och på SKL; https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/utvecklingsprojekt/ 

 forenklatocheffektivarestyrsystem.12195.html

70 Borås Stad; Arbetet med förenklar styr- och ledningssystem. Förslagslista från arbetsgruppen för budgetprocessen,  

punkt 6 - tjänsteskrivelser och förslagslista från arbetsgrupp för kvalitetssäkring, punkt 7 - klargöra roller.  
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Under 2018 har därutöver nio av 22 protokoll från Kommunstyrelsens sammanträden överstigit 
kommunallagens bestämmelse om justering senast inom 14 dagar. 

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och att 
den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad. Det anges i direktivet att en gemensam 
beredningsprocess ska tas fram för Staden. Någon sådan är ännu inte framtagen. 

Det pågår i Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet ett arbete med att göra om Borås Stads 
styr- och ledningssystem. Arbetsgrupper har under 2018 b.la. tagit fram förbättringsförslag som 
avser klargörande av rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän samt ökad objektiv och 
allsidig belysning i beredningen.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunstyrelsens ärendeberedning i 
präglas av politiskt styrning med utgångspunkt i majoritetens programansvariga kommunalråd. 
Det förekommer att de politiska beslutsförslagen styr omfattning och inriktning på ärendens 
beredning. Det utrymme som finns för tjänstemännens profession, saklighet, oberoende och allsidiga 
beredningsarbete är genom muntliga föredragningar. Dialog i ärendeberedningen mellan kommunalråd 
och tjänstemän protokollförs inte, men i vissa sammanhang upprättas enklare minnesanteckningar. 
Det går i färdigställda ärendeskrivelser inte utläsa vad som är tjänstemännens underlag och vad 
som är synpunkter från majoritetens kommunalråd. Hur och när oppositionens kommunalråd får 
information i ärendeberedningen varierar.

Borås Stad expedierar handlingar utan att man diarieför eller anser dem som upprättade. 
Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer strider mot Tryckfrihetsförordningens 
bestämmelser om när handlingar skall anses upprättade.

Under 2018 har nio av 22 protokoll från Kommunstyrelsens sammanträden överstigit kommunallagens 
bestämmelse om justering senast inom 14 dagar.

Det pågår ett arbete med att göra om Borås Stads styr- och ledningssystem. Som en del av arbetet har 
det tagits fram förbättringsförslag som avser klargörande av rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän samt ökad objektiv och allsidig belysning i beredningen. 

2.5 Jämförelser med andra kommuner
För att få en bild om hur andra kommuner valt att hantera beredningsprocessen har inom ramen för 
granskningen två jämförelser genomförts med landets samtliga övriga kommuner (289 st.). Resultat 
från jämförelserna redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

Jämförelserna är följande: 

Jämförelse 1 – Tydlighet i tillvägagångssätt och transparens i ärendeberedningen

Jämförelse 2 – Tydlighet i rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän
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Jämförelse 1 har genomförts genom sökning via välanvänd sökmotor och genom sökning via 
respektive kommuns egna sökfunktioner på dess webbplats.71 I de fall sökningarna inte har gett 
något resultat har respektive hemsida översiktligt granskats manuellt. Både sökning och granskning 
har syftat till att besvara två frågeställningar:

•	 Finns det en publicerad ärendehandbok eller motsvarande på kommunens hemsida?  

•	 Finns det översiktlig information om beredningsprocessen och rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstemän på kommunens hemsida?

Då jämförelsen genomförts översiktligt med utgångspunkt i givna sökord och manuell granskning 
kan felkällor förekomma. Stadsrevisionen bedömer dock med utgångspunkt i sökordens vedertagna 
användning och genom den manuella kompletteringen felkällorna som små. Sammanställning av 
jämförelsen blir som följer: 

Resultatet av jämförelsen visar att 260 (90%), inklusive Borås Stad, av Sveriges 290 kommuner inte 
har någon ärendehandbok som är publicerad på kommunens hemsida. När det gäller om det finns 
översiktlig information om beredningsprocessen och rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän visar jämförelsen att gruppen som inte har information på kommunens hemsida minskat 
till 228 kommuner (78 %) inklusive Borås Stad. Resultatet visar att Borås Stad i likhet med majoriteten 
av övriga kommuner saknar ärendehandbok eller övrig information om ärendens beredning på 
kommunens hemsida. Värt att notera är att jämförelsen endast avser information på kommunernas 
hemsidor. Ärendehandböcker eller andra styrdokument som avser ärendeberedningen som finns 
framtagna i kommunerna men som finns tillgängliga på andra sätt omfattas inte av jämförelsen.  

Jämförelse 2 har genomförts genom stickprov i respektive kommuns handlingar och protokoll avseende 
kommunstyrelsesammanträden och i förekommande fall från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
eller motsvarande. För varje kommun har handlingar och protokoll från ett till tre sammanträden 
granskats med utgångspunkt från två frågeställningar: 

•	 Använder man sig av tjänsteskrivelser eller motsvarande i Kommunstyrelsens 
ärendeberedning?

•	 Skriver tjänstemän i förekommande fall ensamma under skrivelser?

Avseende 75 kommuner fanns efter genomfört stickprov fortfarande inget säkert svar på frågorna, 
därmed har kompletterande fråga om förtydligande ställts via e-post till dessa kommuners 

71 Jämförelsen har genomförts mellan 2018-11-12 och 2019-01-18. Sökningen har utgått ifrån följande sökord för  

 respektive kommun; ”ärendehandbok”, ”ärendeberedning”, ”ärendehandläggning”, ”beredning”, ”handläggning av  

 ärenden”, ”beredningsprocess”, ”ärendeprocess”, ”beredning inför beslut”, ”hur fattas beslut”  

NEJ
90%

NEJ
78%

JA
10%

Ärendehandbok Information på hemsida

NEJ

JA

JA
22%

NEJ

JA
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kommunsekreterare. Då stickproven genomförts genom manuell granskning på respektive kommuns 
hemsida och flertalet kommuner inte publicerar handlingar inför Kommunstyrelsens sammanträden 
på sin hemsida kan det förekomma felkällor. Stadsrevisionen bedömer dock felkällorna som mycket 
små med utgångspunkt i den komplettering som genomförts vid osäkerhet i stickprovsresultatet. 
Sammanställning av jämförelsen blir som följer:

Resultatet av jämförelsen visar att tjänsteskrivelser används i 289 av 290 studerade kommuner. 
Den enda kommunen som inte har tjänsteskrivelser i någon form som en del av Kommunstyrelsens 
ärendeberedning är Borås Stad. I samtliga kommuner där tjänsteskrivelse används skriver endast 
tjänsteman under handlingen. I vissa fall är det handläggaren själv som skriver under men ofta är 
det en överordnad i form av enhetschef, avdelningschef eller kommunchef. I vissa av kommunerna 
används tjänsteskrivelserna som underlag för beslut i arbetsutskott vars protokoll sedan används 
för beslut i Kommunstyrelsen.

Sammanfattningsvis visar Stadsrevisionens jämförelse att Borås Stad likt den övervägande 
majoriteten av Sveriges kommuner inte har någon publicerad ärendehandbok, eller information 
om ärendeberedningsprocessen eller rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän på 
kommunens hemsida. 

Stadsrevisionens jämförelse visar även att Borås Stads Kommunstyrelse är den enda Kommunstyrelsen 
i Sverige som inte har tjänsteskrivelser i någon form som en del av ärendens beredning. 

Förekomst av tjänsteskrivelser

NEJ

JA

JA;
289

NEJ; 1

Underskrivande tjänsteman

NEJ

JA

JA;
289

NEJ; 1
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. Utgångspunkten i 
granskningen är laglighet och följsamhet mot egna regler och riktlinjer. Syftet med granskningen 
är att bedöma om Kommunstyrelsens beredning av ärenden är ändamålsenlig och förenlig med 
lagstiftningens krav. 

Kommunstyrelsens beredning av ärenden utgör en viktig del i den demokratiska processen och i det 
politiska arbetet i en kommun. För att tillgodose lagstiftningens krav och intentioner i regeringsformen, 
tryckfrihetsförordningen, kommunallagen och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens 
beredning som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för kommunens invånare. Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna 
beslutsunderlag är sakliga, opartiska och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning 
av de aktuella områdena. De kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de 
förtroendevaldas bedömningar och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom 
den kommunala förvaltningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade 
beslut och för förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Granskningen visar att Kommunstyrelsens ärendeberedning bygger på en långvarig kultur och 
tradition som i betydande delar inte lever upp till lagstiftningens krav och intentioner. 

Ärendeberedningens styrande dokument och administration
Kommunstyrelsens reglementen och fattade beslut anger att Kommunstyrelsens ordförande har 
ansvar för att ärenden som ska behandlas är tillräckligt beredda. Programansvariga kommunalråd 
har ansvar att tillse att förslag till beslut i ärenden föreläggs Kommunstyrelsen. Utöver detta finns 
inga styrdokument, riktlinjer eller andra fattade beslut som reglerar hur ärendeberedningen i 
Kommunstyrelsen ska eller bör gå till eller hur roll- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstemän ser ut. 

Stadsrevisionen bedömer att bristen på styrdokument inom området medför avsteg gentemot principen 
om en tydlig och transparent ordning för ärendens beredning. Det saknas formell styrning som 
säkerställer ärendeberedningens saklighet, oberoende och allsidiga belysning i Kommunstyrelsen 
och Stadsledningskansliet. Allmänhetens insyn försvåras då Kommunstyrelsens tillvägagångssätt 
i ärendeberedningen inte är tydliggjord. Kommunstyrelsen behöver ta fram en tydlig ordning för 
ärendeberedningen som innefattar ett klargörande av rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Det är de anställda tjänstemännen som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. Om förtroendevalda tar fram egna 
underlag måste det tydligt framgå att dessa inte varit föremål för tjänstemännens beredning.

Det konstateras i granskningen att hanteringen av ärendeskrivelser inför kommunstyrelsemöten i vissa 
fall strider mot bestämmelser avseende hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen. 
Konstaterade avvikelser utgör en risk för minskad transparens i beslutsprocessen för kommunens 
invånare eftersom felaktig hantering av handlingar riskerar att undergräva förtroendet för information 
från kommunen och den kommunala demokratiska processen. 

Kommunstyrelsens protokoll har i 41 % av fallen inte justerats inom den tidsram om 14 dagar som 
anges i kommunallagen. Avvikelserna medför risk för försenad verkställighet av Kommunstyrelsens 
beslut, förlängd klagandetid och försämrad protokollskvalitet. 
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Styrning, rollfördelning och jämförelser med andra kommuner
Granskningen visar att ärendeberedningen i Kommunstyrelsen präglas av politisk styrning genom 
majoritetens programansvariga kommunalråd. Den politiska styrningen avgör i betydande delar 
ärendeberedningens inriktning, utformning och omfattning. Det förekommer att beredningen anpassas 
till politiska förslag till beslut. Utrymmet som finns för tjänstemännens profession, saklighet, oberoende 
och allsidiga beredningsarbete är genom muntliga föredragningar för programansvariga kommunalråd. 
Denna dialog sker i både mer informella och mer formbundna sammanhang som varierar mellan 
Stadsledningskansliets avdelningar. Dialogen protokollförs inte men enklare minnesanteckningar 
upprättas i vissa sammanhang. I ärendeberedningens slutprodukt – ärendeskrivelsen – går det inte 
utläsa vad som är tjänstemännens faktaunderlag och vad som är politiska synpunkter. 

Stadsrevisionens bedömning är att de förhållanden som framkommer i granskningens utgör avsteg från 
lagstiftningens intentioner om god förvaltning i förvaltningslagen och inriktningen mot tillförlitliga 
och allsidigt belysta beslutsunderlag i kommunallagen. Ärendeberedningens politiska styrning är inte 
förenlig med lagstiftningens intentioner om opartisk och allsidig belysning baserad på professionell 
sakkunskap. Sammanblandningen av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna 
lever inte upp till lagstiftningens krav om tydlighet och transparens om vem som har författat 
underlaget och i vilken roll. Informella inslag i ärendeberedningen, med muntliga genomgångar 
av tjänstemän utan protokollföring, medför att förtroendevalda, anställda och Stadens invånare 
inte kan utläsa vilka olika grunder som beaktats i beredningen. Omständigheterna försvårar insyn, 
ansvarsutkrävande och revision.

Beredningsunderlagen ska hjälpa de förtroendevalda inför beslut att se vilka sakliga och rättsliga 
utrymmen som finns och vilka konsekvenser olika beslut kan få. De förhållanden som framkommer 
i granskningen ger stöd för bedömningen att det i Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet även 
förekommer en omvänd logik. Det politiska beslutsförslaget blir en utgångspunkt som beredningen ska 
stödja. Förhållandena medför i förekommande fall enligt Stadsrevisionens bedömning en beredning 
som inte kan sägas vara oberoende och allsidig. 

Jämförelser visar att oberoende tjänstemannaunderlag regelmässigt upprättas som en del av ärendens 
beredning i Sveriges kommuners övriga kommunstyrelser. Borås Stads Kommunstyrelse är i 
Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skriftliga tjänstemannaunderlag i 
någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens bedömning utgör förhållandena ett 
betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga landet för att säkerställa en saklig, 
oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och insyn och transparens i ärendeprocessen.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsens ärendeberedning avviker 
från lagstiftningens intentioner på flera punkter. Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen är inte 
tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en tydlig ordning för ärendeberedningen försvårar 
allmänhetens insyn. Bristande rutiner vid protokollföring medför risker för försenad verkställighet av 
beslut, förlängd klagandetid och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende 
och allsidiga belysning sätts ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan 
förtroendevalda och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Bristerna inom området är så betydande att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kan ses som 
ändamålsenlig. Förhållandena är i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattar 
grundläggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent 
ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. 
Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade 
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på professionell sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är 
väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens intentioner. 

Kommunstyrelsens och Stadsledningskansliets initiativ mot ett förenklat och effektivare styrsystem 
visar att det finns en ambition om att bli en modern och rättssäker nämnd/förvaltning med tillitsbaserad 
styrning som utgångspunkt. Stadsrevisionen ser positivt på det påbörjade arbetet i denna riktning, 
men vill framhålla att en genomgripande omprövning av ärendeberedningen i enlighet med 
granskningsresultaten är grundläggande för en sådan utveckling.  

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal yrkesrevisor
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Lundin, Thelander, Öberg, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering); 
Det välgrundade beslutet, 2013:11

Lundin, Olle & Madell, Tom; Kommunallagen – En Kommentar, 2018

prop. 1985/86:80; Om ny förvaltningslag, 1986

prop. 1990/91:117; Om en ny kommunallag

prop. 2016/17:171; En ny kommunallag

prop. 2016/17:180; En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

prop. 2016/17:180:60, Lagrådsremiss; En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

SOU 1947:60 Förslag till Tryckfrihetsförordning

SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden
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SOU 2018:47; Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning för 
välfärdssektorn, 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och 
praxis, 2011

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och 
tjänstemän, 2012

Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018

von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014

von Essen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder 2018

Internetkällor
Borås Stads intranät för anställda:

Borås Stad; Om Ciceron: https://intranet.boras.se/serviceochstod/
administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/
vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html.

Borås Stad; Protokollhandbok: https://intranet.boras.se/styrningochledning/
handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/
protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html.

Borås Stad; Ärendehanteringsprocess för beslut – Administration: https://intranet.boras.se/
download/18.7d91cddf1675b43fa903028f/1543820482113/%C3%84rendeprocessen%20KS.pdf   

Borås Stad; Motionsprocessen: https://intranet.boras.se/
download/18.3a8e986c14b81b7a92f7a0e8/1424427014834/Motionsprocessen+ny+II.pdf 

Borås Stad; Arbetet med förenklat styr- och ledningssystem:
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/
nyttochforenklatstyrsystem.4.2dda5ec916166034e8b5da.html  

Borås Stad; Rutin för Kommunalrådsberedning:
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/
cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html

Övriga Internetkällor: 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); projekt förenklat och effektivare styrsystem:
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/utvecklingsprojekt/
forenklatocheffektivarestyrsystem.12195.html 

Intervjuer
Intervju med medarbetare 1 vid Stadsledningskansliet   2018-11-09
Intervju med medarbetare 2 vid Stadsledningskansliet   2018-11-13
Intervju med medarbetare 3 vid Stadsledningskansliet   2018-11-15
Intervju med medarbetare 4 vid Stadsledningskansliet   2018-11-14
Intervju med medarbetare 5 vid Stadsledningskansliet   2018-11-16
Intervju med medarbetare 6 vid Stadsledningskansliet   2018-11-19
Intervju med medarbetare 7 vid Stadsledningskansliet   2018-11-19
Intervju med medarbetare 8 vid Stadsledningskansliet   2018-11-23
Intervju med medarbetare 9 vid Stadsledningskansliet   2018-11-23
Intervju med medarbetare 10 vid Stadsledningskansliet   2018-11-28
Intervju med medarbetare 11 vid Stadsledningskansliet   2018-11-29
Intervju med medarbetare 12 vid Stadsledningskansliet   2018-12-03
Intervju med medarbetare 13 vid Stadsledningskansliet   2018-12-05
Intervju med medarbetare 14 vid Stadsledningskansliet   2018-12-10
Telefonintervju med medarbetare 15 vid Stadsledningskansliet   2018-12-17

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/download/18.7d91cddf1675b43fa903028f/1543820482113/%C3%84rendeprocessen%20KS.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.7d91cddf1675b43fa903028f/1543820482113/%C3%84rendeprocessen%20KS.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.3a8e986c14b81b7a92f7a0e8/1424427014834/Motionsprocessen+ny+II.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.3a8e986c14b81b7a92f7a0e8/1424427014834/Motionsprocessen+ny+II.pdf
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/nyttochforenklatstyrsystem.4.2dda5ec916166034e8b5da.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/nyttochforenklatstyrsystem.4.2dda5ec916166034e8b5da.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/utvecklingsprojekt/forenklatocheffektivarestyrsystem.12195.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/utvecklingsprojekt/forenklatocheffektivarestyrsystem.12195.html
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Bilaga 1 - Ärendeprocessen till 
Kommunstyrelsen
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Bilaga 2 - Motionsprocessen
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Bilaga 3 - Jämförelser med andra kommuner 

Nr Kod Kommun
Ärende-
handbok

Information på 
hemsida

Tjänste-
skrivelser

Påskrift  
tjänsteman

1 1440 Ale kommun NEJ NEJ JA JA

2 1489 Alingsås kommun NEJ NEJ JA JA

3 764 Alvesta kommun NEJ NEJ JA JA

4 604 Aneby kommun NEJ NEJ JA JA

5 1984 Arboga kommun NEJ NEJ JA JA

6 2506 Arjeplogs kommun NEJ NEJ JA JA

7 2505 Arvidsjaurs kommun NEJ NEJ JA JA

8 1784 Arvika kommun NEJ JA JA JA

9 1882 Askersunds kommun NEJ JA JA JA

10 2084 Avesta kommun NEJ JA JA JA

11 1460 Bengtsfors kommun NEJ JA JA JA

12 2326 Bergs kommun NEJ NEJ JA JA

13 2403 Bjurholms kommun NEJ NEJ JA JA

14 1260 Bjuvs kommun NEJ JA JA JA

15 2582 Bodens kommun NEJ NEJ JA JA

16 1443 Bollebygds kommun Nej NEJ JA JA

17 2183 Bollnäs kommun NEJ NEJ JA JA

18 885 Borgholms kommun NEJ NEJ JA JA

19 2081 Borlänge kommun NEJ NEJ JA JA

20 1490 Borås kommun NEJ NEJ NEJ NEJ

21 127 Botkyrka kommun NEJ NEJ JA JA

22 560 Boxholms kommun NEJ NEJ JA JA

23 1272 Bromölla kommun NEJ JA JA JA

24 2305 Bräcke kommun NEJ NEJ JA JA

25 1231 Burlövs kommun NEJ NEJ JA JA

26 1278 Båstads kommun NEJ NEJ JA JA

27 1438 Dals-Eds kommun NEJ NEJ JA JA

28 162 Danderyds kommun Nej JA JA JA

29 1862 Degerfors kommun NEJ NEJ JA JA

30 2425 Dorotea kommun NEJ JA JA JA

31 1730 Eda kommun NEJ NEJ JA JA

32 125 Ekerö kommun NEJ NEJ JA JA

33 686 Eksjö kommun NEJ NEJ JA JA

34 862 Emmaboda kommun NEJ NEJ JA JA

35 381 Enköpings kommun JA NEJ JA JA

36 484 Eskilstuna kommun NEJ JA JA JA

37 1285 Eslövs kommun NEJ JA JA JA

38 1445 Essunga kommun NEJ NEJ JA JA

39 1982 Fagersta kommun NEJ NEJ JA JA

40 1382 Falkenbergs kommun NEJ JA JA JA

41 1499 Falköpings kommun NEJ NEJ JA JA

42 2080 Falu kommun NEJ JA JA JA

43 1782 Filipstads kommun NEJ NEJ JA JA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ale_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alings%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alvesta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arboga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arjeplogs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvidsjaurs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvika_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Askersunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avesta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengtsfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjurholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjuvs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bollebygds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolln%C3%A4s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borl%C3%A4nge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Botkyrka_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boxholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brom%C3%B6lla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4cke_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Burl%C3%B6vs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5stads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dals-Eds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danderyds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Degerfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorotea_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eker%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eksj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emmaboda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esl%C3%B6vs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Essunga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fagersta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falkenbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falu_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filipstads_kommun
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44 562 Finspångs kommun NEJ NEJ JA JA

45 482 Flens kommun NEJ NEJ JA JA

46 1763 Forshaga kommun NEJ NEJ JA JA

47 1439 Färgelanda kommun NEJ NEJ JA JA

48 2026 Gagnefs kommun NEJ NEJ JA JA

49 662 Gislaveds kommun NEJ NEJ JA JA

50 461 Gnesta kommun NEJ NEJ JA JA

51 617 Gnosjö kommun NEJ NEJ JA JA

52 980 Gotlands kommun NEJ NEJ JA JA

53 1764 Grums kommun NEJ NEJ JA JA

54 1444 Grästorps kommun NEJ NEJ JA JA

55 1447 Gullspångs kommun NEJ NEJ JA JA

56 2523 Gällivare kommun NEJ NEJ JA JA

57 2180 Gävle kommun NEJ NEJ JA JA

58 1480 Göteborgs kommun NEJ NEJ JA JA

59 1471 Götene kommun NEJ NEJ JA JA

60 643 Habo kommun NEJ JA JA JA

61 1783 Hagfors kommun NEJ NEJ JA JA

62 1861 Hallsbergs kommun NEJ NEJ JA JA

63
1961

Hallstahammars 
kommun NEJ NEJ JA JA

64 1380 Halmstads kommun NEJ JA JA JA

65 1761 Hammarö kommun NEJ NEJ JA JA

66 136 Haninge kommun NEJ NEJ JA JA

67 2583 Haparanda kommun JA JA JA JA

68 331 Heby kommun NEJ NEJ JA JA

69 2083 Hedemora kommun NEJ NEJ JA JA

70 1283 Helsingborgs kommun NEJ NEJ JA JA

71 1466 Herrljunga kommun JA NEJ JA JA

72 1497 Hjo kommun JA JA JA JA

73 2104 Hofors kommun NEJ NEJ JA JA

74 126 Huddinge kommun NEJ NEJ JA JA

75 2184 Hudiksvalls kommun NEJ NEJ JA JA

76 860 Hultsfreds kommun NEJ NEJ JA JA

77 1315 Hylte kommun NEJ JA JA JA

78 305 Håbo kommun JA JA JA JA

79 1863 Hällefors kommun NEJ NEJ JA JA

80 2361 Härjedalens kommun NEJ NEJ JA JA

81 2280 Härnösands kommun NEJ NEJ JA JA

82 1401 Härryda kommun NEJ JA JA JA

83 1293 Hässleholms kommun NEJ JA JA JA

84 1284 Höganäs kommun NEJ JA JA JA

85 821 Högsby kommun NEJ NEJ JA JA

86 1266 Hörby kommun NEJ NEJ JA JA

87 1267 Höörs kommun NEJ NEJ JA JA

88 2510 Jokkmokks kommun NEJ NEJ JA JA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Finsp%C3%A5ngs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Forshaga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgelanda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gagnefs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gislaveds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnesta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlands_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grums_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4storps_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gullsp%C3%A5ngs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4llivare_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vle_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tene_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Habo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hagfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallsbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallstahammars_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallstahammars_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hammar%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haninge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haparanda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedemora_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herrljunga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hofors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huddinge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudiksvalls_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hultsfreds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hylte_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5bo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llefors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rjedalens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rn%C3%B6sands_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rryda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ssleholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gan%C3%A4s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gsby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6%C3%B6rs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jokkmokks_kommun
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89 123 Järfälla kommun NEJ NEJ JA JA

90 680 Jönköpings kommun NEJ NEJ JA JA

91 2514 Kalix kommun JA NEJ JA JA

92 880 Kalmar kommun NEJ NEJ JA JA

93 1446 Karlsborgs kommun NEJ NEJ JA JA

94 1082 Karlshamns kommun NEJ NEJ JA JA

95 1883 Karlskoga kommun NEJ NEJ JA JA

96 1080 Karlskrona kommun NEJ NEJ JA JA

97 1780 Karlstads kommun NEJ NEJ JA JA

98 483 Katrineholms kommun NEJ NEJ JA JA

99 1715 Kils kommun NEJ NEJ JA JA

100 513 Kinda kommun NEJ NEJ JA JA

101 2584 Kiruna kommun NEJ NEJ JA JA

102 1276 Klippans kommun NEJ NEJ JA JA

103 330 Knivsta kommun NEJ NEJ JA JA

104 2282 Kramfors kommun NEJ NEJ JA JA

105 1290 Kristianstads kommun NEJ NEJ JA JA

106 1781 Kristinehamns kommun NEJ JA JA JA

107 2309 Krokoms kommun NEJ NEJ JA JA

108 1881 Kumla kommun JA NEJ JA JA

109 1384 Kungsbacka kommun JA JA JA JA

110 1960 Kungsörs kommun NEJ JA JA JA

111 1482 Kungälvs kommun NEJ NEJ JA JA

112 1261 Kävlinge kommun NEJ NEJ JA JA

113 1983 Köpings kommun NEJ JA JA JA

114 1381 Laholms kommun NEJ JA JA JA

115 1282 Landskrona kommun NEJ NEJ JA JA

116 1860 Laxå kommun NEJ NEJ JA JA

117 1814 Lekebergs kommun NEJ NEJ JA JA

118 2029 Leksands kommun NEJ NEJ JA JA

119 1441 Lerums kommun NEJ NEJ JA JA

120 761 Lessebo kommun NEJ NEJ JA JA

121 186 Lidingö kommun NEJ JA JA JA

122 1494 Lidköpings kommun NEJ NEJ JA JA

123 1462 Lilla Edets kommun JA NEJ JA JA

124 1885 Lindesbergs kommun JA NEJ JA JA

125 580 Linköpings kommun JA JA JA JA

126 781 Ljungby kommun NEJ JA JA JA

127 2161 Ljusdals kommun NEJ JA JA JA

128 1864 Ljusnarsbergs kommun NEJ NEJ JA JA

129 1262 Lomma kommun NEJ JA JA JA

130 2085 Ludvika kommun NEJ NEJ JA JA

131 2580 Luleå kommun NEJ JA JA JA

132 1281 Lunds kommun NEJ NEJ JA JA

133 2481 Lycksele kommun NEJ NEJ JA JA

134 1484 Lysekils kommun NEJ NEJ JA JA

https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rf%C3%A4lla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalix_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlsborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskoga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katrineholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kils_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiruna_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klippans_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knivsta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kramfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristianstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristinehamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krokoms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kumla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsbacka_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungs%C3%B6rs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kung%C3%A4lvs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4vlinge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Laholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Landskrona_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lax%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lekebergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leksands_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lerums_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lessebo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liding%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lidk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilla_Edets_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lindesbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusdals_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusnarsbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lomma_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludvika_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lycksele_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysekils_kommun
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135 1280 Malmö kommun JA NEJ JA JA

136 2023 Malung-Sälens kommun JA JA JA JA

137 2418 Malå kommun NEJ NEJ JA JA

138 1493 Mariestads kommun NEJ NEJ JA JA

139 1463 Marks kommun NEJ NEJ JA JA

140 767 Markaryds kommun NEJ NEJ JA JA

141 1461 Melleruds kommun NEJ NEJ JA JA

142 586 Mjölby kommun NEJ NEJ JA JA

143 2062 Mora kommun NEJ NEJ JA JA

144 583 Motala kommun NEJ NEJ JA JA

145 642 Mullsjö kommun NEJ NEJ JA JA

146 1430 Munkedals kommun NEJ JA JA JA

147 1762 Munkfors kommun NEJ NEJ JA JA

148 1481 Mölndals kommun NEJ NEJ JA JA

149 861 Mönsterås kommun NEJ JA JA JA

150 840 Mörbylånga kommun NEJ NEJ JA JA

151 182 Nacka kommun JA JA JA JA

152 1884 Nora kommun NEJ NEJ JA JA

153 1962 Norbergs kommun NEJ NEJ JA JA

154 2132 Nordanstigs kommun NEJ NEJ JA JA

155 2401 Nordmalings kommun NEJ NEJ JA JA

156 581 Norrköpings kommun JA NEJ JA JA

157 188 Norrtälje kommun NEJ NEJ JA JA

158 2417 Norsjö kommun NEJ NEJ JA JA

159 881 Nybro kommun NEJ NEJ JA JA

160 140 Nykvarns kommun NEJ NEJ JA JA

161 480 Nyköpings kommun NEJ NEJ JA JA

162 192 Nynäshamns kommun NEJ NEJ JA JA

163 682 Nässjö kommun JA NEJ JA JA

164 2101 Ockelbo kommun NEJ NEJ JA JA

165 1060 Olofströms kommun NEJ NEJ JA JA

166 2034 Orsa kommun NEJ NEJ JA JA

167 1421 Orusts kommun JA NEJ JA JA

168 1273 Osby kommun NEJ NEJ JA JA

169 882 Oskarshamns kommun NEJ JA JA JA

170 2121 Ovanåkers kommun NEJ JA JA JA

171 481 Oxelösunds kommun NEJ NEJ JA JA

172 2521 Pajala kommun NEJ NEJ JA JA

173 1402 Partille kommun NEJ NEJ JA JA

174 1275 Perstorps kommun NEJ JA JA JA

175 2581 Piteå kommun JA NEJ JA JA

176 2303 Ragunda kommun NEJ NEJ JA JA

177 2409 Robertsfors kommun NEJ NEJ JA JA

178 1081 Ronneby kommun NEJ NEJ JA JA

179 2031 Rättviks kommun NEJ JA JA JA

180 1981 Sala kommun NEJ NEJ JA JA
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181 128 Salems kommun NEJ NEJ JA JA

182 2181 Sandvikens kommun NEJ NEJ JA JA

183 191 Sigtuna kommun NEJ NEJ JA JA

184 1291 Simrishamns kommun JA NEJ JA JA

185 1265 Sjöbo kommun NEJ NEJ JA JA

186 1495 Skara kommun NEJ NEJ JA JA

187 2482 Skellefteå kommun JA JA JA JA

188
1904

Skinnskattebergs 
kommun NEJ NEJ JA JA

189 1264 Skurups kommun NEJ NEJ JA JA

190 1496 Skövde kommun NEJ NEJ JA JA

191
2061

Smedjebackens 
kommun NEJ NEJ JA JA

192 2283 Sollefteå kommun NEJ NEJ JA JA

193 163 Sollentuna kommun NEJ NEJ JA JA

194 184 Solna kommun NEJ JA JA JA

195 2422 Sorsele kommun NEJ NEJ JA JA

196 1427 Sotenäs kommun NEJ NEJ JA JA

197 1230 Staffanstorps kommun NEJ JA JA JA

198 1415 Stenungsunds kommun NEJ NEJ JA JA

199 180 Stockholms kommun NEJ NEJ JA JA

200 1760 Storfors kommun NEJ NEJ JA JA

201 2421 Storumans kommun NEJ NEJ JA JA

202 486 Strängnäs kommun NEJ JA JA JA

203 1486 Strömstads kommun NEJ NEJ JA JA

204 2313 Strömsunds kommun NEJ NEJ JA JA

205 183 Sundbybergs kommun NEJ NEJ JA JA

206 2281 Sundsvalls kommun NEJ NEJ JA JA

207 1766 Sunne kommun NEJ NEJ JA JA

208 1907 Surahammars kommun NEJ NEJ JA JA

209 1214 Svalövs kommun NEJ NEJ JA JA

210 1263 Svedala kommun NEJ JA JA JA

211 1465 Svenljunga kommun NEJ JA JA JA

212 1785 Säffle kommun NEJ JA JA JA

213 2082 Säters kommun NEJ NEJ JA JA

214 684 Sävsjö kommun NEJ NEJ JA JA

215 2182 Söderhamns kommun NEJ NEJ JA JA

216 582 Söderköpings kommun NEJ NEJ JA JA

217 181 Södertälje kommun NEJ NEJ JA JA

218 1083 Sölvesborgs kommun NEJ NEJ JA JA

219 1435 Tanums kommun NEJ JA JA JA

220 1472 Tibro kommun NEJ NEJ JA JA

221 1498 Tidaholms kommun NEJ NEJ JA JA
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222 360 Tierps kommun NEJ NEJ JA JA

223 2262 Timrå kommun NEJ NEJ JA JA

224 763 Tingsryds kommun NEJ JA JA JA

225 1419 Tjörns kommun NEJ NEJ JA JA

226 1270 Tomelilla kommun NEJ NEJ JA JA

227 1737 Torsby kommun NEJ NEJ JA JA

228 834 Torsås kommun NEJ JA JA JA

229 1452 Tranemo kommun JA NEJ JA JA

230 687 Tranås kommun JA NEJ JA JA

231 1287 Trelleborgs kommun NEJ NEJ JA JA

232 1488 Trollhättans kommun NEJ NEJ JA JA

233 488 Trosa kommun NEJ NEJ JA JA

234 138 Tyresö kommun NEJ NEJ JA JA

235 160 Täby kommun NEJ NEJ JA JA

236 1473 Töreboda kommun NEJ NEJ JA JA

237 1485 Uddevalla kommun JA JA JA JA

238 1491 Ulricehamns kommun JA JA JA JA

239 2480 Umeå kommun NEJ NEJ JA JA

240
114

Upplands Väsby 
kommun NEJ NEJ JA JA

241 139 Upplands-Bro kommun NEJ NEJ JA JA

242 380 Uppsala kommun JA JA JA JA

243 760 Uppvidinge kommun NEJ NEJ JA JA

244 584 Vadstena kommun NEJ NEJ JA JA

245 665 Vaggeryds kommun NEJ JA JA JA

246 563 Valdemarsviks kommun NEJ NEJ JA JA

247 115 Vallentuna kommun NEJ NEJ JA JA

248 2021 Vansbro kommun NEJ NEJ JA JA

249 1470 Vara kommun NEJ JA JA JA

250 1383 Varbergs kommun NEJ JA JA JA

251 187 Vaxholms kommun NEJ NEJ JA JA

252 1233 Vellinge kommun NEJ NEJ JA JA

253 685 Vetlanda kommun NEJ JA JA JA

254 2462 Vilhelmina kommun NEJ NEJ JA JA

255 884 Vimmerby kommun NEJ NEJ JA JA

256 2404 Vindelns kommun NEJ NEJ JA JA

257 428 Vingåkers kommun JA JA JA JA

258 1442 Vårgårda kommun NEJ NEJ JA JA

259 1487 Vänersborgs kommun NEJ JA JA JA

260 2460 Vännäs kommun NEJ NEJ JA JA

261 120 Värmdö kommun NEJ NEJ JA JA

262 683 Värnamo kommun NEJ NEJ JA JA

263 883 Västerviks kommun NEJ NEJ JA JA
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264 1980 Västerås kommun JA JA JA JA

265 780 Växjö kommun NEJ NEJ JA JA

266 512 Ydre kommun NEJ NEJ JA JA

267 1286 Ystads kommun NEJ NEJ JA JA

268 1492 Åmåls kommun NEJ NEJ JA JA

269 2260 Ånge kommun NEJ NEJ JA JA

270 2321 Åre kommun NEJ NEJ JA JA

271 1765 Årjängs kommun NEJ NEJ JA JA

272 2463 Åsele kommun NEJ NEJ JA JA

273 1277 Åstorps kommun NEJ NEJ JA JA

274 561 Åtvidabergs kommun JA JA JA JA

275 765 Älmhults kommun JA NEJ JA JA

276 2039 Älvdalens kommun NEJ NEJ JA JA

277 319 Älvkarleby kommun NEJ NEJ JA JA

278 2560 Älvsbyns kommun JA JA JA JA

279 1292 Ängelholms kommun NEJ NEJ JA JA

280 1407 Öckerö kommun NEJ NEJ JA JA

281 509 Ödeshögs kommun NEJ NEJ JA JA

282 1880 Örebro kommun NEJ NEJ JA JA

283 1257 Örkelljunga kommun NEJ NEJ JA JA

284 2284 Örnsköldsviks kommun NEJ NEJ JA JA

285 2380 Östersunds kommun NEJ NEJ JA JA

286 117 Österåkers kommun NEJ NEJ JA JA

287 382 Östhammars kommun NEJ NEJ JA JA

288 1256 Östra Göinge kommun NEJ NEJ JA JA

289 2513 Överkalix kommun NEJ JA JA JA

290 2518 Övertorneå kommun NEJ NEJ JA JA
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