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Missiv
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Kommunstyrelsen
Samtliga bolagsstyrelser i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att granska bolagens beredningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige och 
bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och 
andra lagars krav på beredning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning 
att de brister som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att Kommunstyrelsens 
beredning av ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det gäller frågor av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt i bolagen och Kommunstyrelsen kan utvecklas och hänvisar till bilagd rapport 
för precisering av rekommendationer.

När det gäller ärendeberedningen i de kommunala bolagen bedömer Stadsrevisionen att bolagen till 
största delen har en ändamålsenlig beredningsprocess. Utöver aktiebolagslagen finns ingen laglig reg-
lering som rör ärendens beredning inom respektive bolag. Väsentliga delar som behöver utvecklas för 
bolagen är protokollföringen från bolagsstyrelsernas sammanträden, att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs i enlighet med upprättat protokoll och att ansvar och rutiner för förvaring och utlämnande 
av allmänna handlingar upprättas

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och Borås Stads bolag.  
Svar från Kommunstyrelsen och bolagen emotses senast 2022-05-30. 
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