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Svar på granskningsrapport avseende 
kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess
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Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över granskningsrapport avseende kommunstyrelsens 
ärendeberedningsprocess enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har den 17 oktober 2019 inkommit med en granskningsrapport 
avseende kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess. Granskningen syftade 
till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig och 
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Revisorerna bedömer att 
kommunstyrelsen huvudsakligen har säkerställt en tillräcklig och 
ändamålsenlig, samtidigt som man rekommenderar kommunstyrelsen att 
förtydliga anvisningarna vad gäller konsekvensbeskrivningar i 
tjänsteskrivelserna. Vidare rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att 
dokumentera beredningsprocessens samtliga delar samt att aktivt följa 
ärendebalansen avseende pågående ärenden. Kommunstyrelsen kommer att 
beakta samtliga rekommendationer och implementera dessa i den översyn av 
ärendeberedningsprocessen som pågår.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-05
 Yttrande över granskningsrapport avseende kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess, 2020-02-05
 Granskningsrapport/revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess, registrerad 2019-10-18
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Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Svar på granskningsrapport avseende 
kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över granskningsrapport avseende kommunstyrelsens 
ärendeberedningsprocess enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har den 17 oktober 2019 inkommit med en granskningsrapport avseende 
kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess. Granskningen syftade till att bedöma om 
kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig och ändamålsenlig ärendeberedningspro-
cess. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen huvudsakligen har säkerställt en till-
räcklig och ändamålsenlig, samtidigt som man rekommenderar kommunstyrelsen att 
förtydliga anvisningarna vad gäller konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelserna. Vi-
dare rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att dokumentera beredningsproces-
sens samtliga delar samt att aktivt följa ärendebalansen avseende pågående ärenden. 
Kommunstyrelsen kommer att beakta samtliga rekommendationer och implementera 
dessa i den översyn av ärendeberedningsprocessen som pågår.

Katrin Siverby
Vik. Kommundirektör

Bilagor
Yttrande över granskningsrapport avseende kommunstyrelsens ärendeberedningspro-
cess 

Sändlista
Revisorerna
Kommunkontoret
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Handläggare
Katrin Siverby 
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Revisorerna 

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Vänersborg

Telefon:
0521-72 10 00

Webbplats:
www.vanersborg.se

E-post:
kommun@vanersborg.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över granskningsrapport avseende kommun-
styrelsens ärendeberedningsprocess
Bakgrund

Revisorerna har den 17 oktober 2019 inkommit med en granskningsrapport avseende 
kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess. Granskningen syftade till att bedöma om 
kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig och ändamålsenlig ärendeberedningspro-
cess. 

Yttrande
På uppdrag av revisorerna har PwC granskat kommunstyrelsens ärendeberedningspro-
cess. Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en till-
räcklig och ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Sammanfattningsvis bedömde re-
visorerna att kommunstyrelsen huvudsakligen har säkerställt en tillräcklig och ända-
målsenlig ärendeberedningsprocess samtidigt som man rekommenderade kommunsty-
relsen att:
• Förtydliga anvisningarna vad gäller konsekvensbeskrivningar i syfte att säkerställa 

att ärenden blir tillräckligt allsidigt belysta. Konsekvensbeskrivningarna kan 
exempelvis avse aspekter gällande ekonomi, juridik, jämställdhet, miljö och barn. 
Det bör av anvisningarna tydlig framgå innebörden av en konsekvensbeskrivning och 
när den ska tillämpas.

• Dokumentera beredningsprocessens samtliga delar. Att dokumentera processen 
bidrar till att skapa kontinuitet samt underlättar vid utveckling och effektivisering av 
processens olika delar.

• Aktivt följa ärendebalansen avseende pågående ärenden.
Kommunstyrelseförvaltningen genom Kommunkontoret genomför för tillfället en över-
syn av kvalitetssäkringen av ärendeberedningsprocessen i kommunen. De rekommen-
dationer som revisorerna framför i sin rapport, är förbättringsåtgärder som redan disku-
terats inom kontoret och som helt ligger i linje med den utveckling av kvalitetssäkringen 
som kontoret stakat ut. Kommunstyrelsen kommer således att beakta samtliga rekom-
mendationer och implementera dessa i den översyn av ärendeberedningsprocessen som 
pågår.
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