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Tilläggsyrkande – Göteborgs Stads riktlinje för 
gemensam byggprocess 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Tillskjuta processen kring den uppdaterade versionen av Göteborgs Stads 
riktlinje för gemensam byggprocess (GBP) till den nyligen beslutade 
facknämndsöversynen/omorganisationen, så att GBP hanteras och utformas i 
enlighet med de eventuella förändringar som sker där – och som kan påverka 
GBP. 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet 

Yrkandet 
Vi har i sak inget att anmärka på när det gäller justeringarna och uppdateringarna för 
GBP, utan ser det som positivt att detta görs för att utveckla byggprocessen i Göteborg. 
Med detta tilläggsyrkande vill vi bara försäkra oss att den processen tas med i arbetet som 
framöver kommer att ske med den nyss beslutade facknämndsöversynen.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
Särskilt yttrande 
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Göteborgs Stads riktlinje för gemensam 
byggprocess  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

Sammanfattning 
I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen om en ”Handlingsplan för förstärkt intern 
kontroll och öppenhet”. Handlingsplanen omfattade bland annat införandet av en 
gemensam byggprocess (GBP) i Göteborgs Stad. Processen implementerades sedan 
successivt under en femårsperiod fram till att processen och dessa arbetssätt sedan januari 
2016 har tillämpats utan undantag. Under 2019 genomförde stadsledningskontoret, såsom 
processägare, en utredning av den gemensamma byggprocessen med syfte att kontrollera 
följsamheten till processen samt att identifiera eventuella utvecklingsområden. 
Utredningen konstaterade att följsamheten var stor men att det samtidigt fanns en del 
utvecklingsområden för att göra processen ännu mer ändamålsenlig. Det konstaterades 
även att processens styrning behövde formaliseras genom nya politiska beslut.  

För att hantera behovet av styrning i processen har stadsledningskontoret tagit fram ett 
förslag till ”Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess”.  

Riktlinjen definierar syfte och tillämpning av processen, roller och ansvar samt hur den 
gemensamma byggprocessen ska finansieras. I allt väsentligt är riktlinjen utformad 
utifrån ett redan etablerat arbetssätt som i huvudsak varit framgångsrikt men i och med ett 
antagande av riktlinjen blir den gemensamma byggprocessen än mer transparent 
samtidigt som det likvärdiga arbetssättet säkerställs i än högre grad.  Riktlinjen föreslås 
gälla för samtliga byggande nämnder och styrelser i Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gemensamma kostnader kopplat till processen finansieras av stadens byggande bolag och 
förvaltningar.  

Exempel på kostnader förenade med processen är personalkostnader för processledning 
och systemförvaltning samt kostnader för databasen och konsultstöd. Konsultstöd kan 
vara sådant som support från databasleverantören, en tillfällig förstärkning av 
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processledningen eller stöd vid tolkning av nya lagar för att skriva korrekta förklaringar 
och hanteringsförslag som blir gemensamma för alla som berörs av processen.  

I framtagen riktlinje föreslås en finansieringsmodell som innebär att en budget tas fram av 
Stadsledningskontoret som sedan gör löpande avstämningar av utfallet. I slutet av varje 
kalenderår fördelas och faktureras dessa kostnader till bolag/förvaltningar enligt en 
fördelningsnyckel baserad på total byggvolym, det är samma sätt som byggprocessen 
varit finansierat på hittills. 

Bedömningen från alla parter är att processen över lag sparar pengar för hela staden i och 
med att tolkningar och förtydliganden av nya lagar och regler sker centralt, med stöd av 
organisationerna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I den gemensamma byggprocessen finns det beskrivningar och länkar som har koppling 
till de ekologiska ambitionerna i staden, till exempel stadens miljö- och klimatprogram, 
och hur det påverkar byggprojekten. 

Bedömning ur social dimension 
På samma sätt som för kopplingen till den ekologiska dimensionen så bidrar den 
gemensamma byggprocessen till att säkerställa att lagar och politiska beslut följs ur ett 
socialt perspektiv. Det gäller till exempel krav på tillgänglighet, icke diskriminering och 
arbetsrättsliga krav. 

Bilaga 
Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess 
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Ärendet  
Föreliggande ärende handlar om att besluta om en riktlinje för gemensam byggprocess 
med syftet att säkerställa likvärdiga och transparenta arbetssätt inom Göteborgs Stad. 

Beskrivning av ärendet 
I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen om en ”Handlingsplan för förstärkt intern 
kontroll och öppenhet”. Syftet med handlingsplanen var minska risken för oegentligheter 
och stärka öppenheten. 

Handlingsplanen omfattade följande huvudområden: 

- Intern kontroll 
- Gemensam byggprocess 
- Whistle-blower 
- Utbildning/Utveckling 
- Regelverk, riktlinjer och policies 

Under 2011 togs det sen kompletterande beslut om handlingsplanen för förstärkt intern 
kontroll och öppenhet. Det beslutades om en självdeklaration, en whistleblowerfunktion 
samt om organisationen för den gemensamma byggprocessen. Det togs även ett beslut om 
en komplettering av handlingsprogrammet. 

I september samma år gav kommunfullmäktige stadsledningskontoret i uppdrag att 
ansvara för processägaruppdraget för gemensam byggprocess samt att förvaltnings- och 
utvecklingsansvaret för gemensam byggprocess förlades till lokalnämnden. 

I den externa rapporten ”Från utskälld till föredöme” som skrevs 2012 av Torbjörn 
Wikland som oberoende granskare av den beslutade handlingsplanen och dess åtgärder 
bedömdes den gemensamma byggprocessen vara en stor och betydelsefull satsning för 
Göteborgs Stad. 

2013 togs ett beslut om slutrapporten för handlingsplanen för förstärkt intern kontroll och 
öppenhet och i den konstaterades att projektet med att ta fram en gemensam byggprocess 
avslutas och att stadsledningskontoret fick uppdraget att säkerställa att processen 
implementerades och följdes av berörda enheter inom staden. Baserat på rapporten ”Från 
utskälld till föredöme” så inleddes nu en intensiv implementeringsperiod med 
utbildningar för projektledare, information för chefer, och stöd i anpassningar till lokala 
system för att få den gemensamma byggprocessen att fungera för alla i staden samtidigt 
som processen utvecklades och inkluderade delar av tilläggsprojektet “Rena Byggen”. 

Implementeringstiden bedömdes behöva pågå till slutet på 2015. Bland annat så 
utbildades projektledare och chefer i staden inom den gemensamma byggprocessen. 
Utöver detta skedde besök från processledningen i alla organisationer där det hölls extra 
kurser anpassade till den organisationens arbetssätt. Sammanlagt har över 1000 personer i 
staden utbildats.  

Implementeringsperioden kommunicerades tydligt och under hösten 2015 gjordes det en 
enkätundersökning om införandet och användandet av den gemensamma byggprocessen 
och det hölls genomgångar för stadsrevisionen om vad det innebar att arbeta enligt 
processen. 

Vid årsskiftet 2015/2016 ansåg processledningen att alla organisationer hade de 
förutsättningar som krävdes för att kunna använda processen fullt ut och från och med 1 
januari 2016 ska processen och arbetssättet tillämpas utan undantag. 
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Från år 2016 fokuserades stödet på de få organisationer som inte riktigt hade kommit 
igång samtidigt som stadens krav implementerades i processen.  

2017 gjordes bedömningen att projektuppdraget med framtagandet och implementeringen 
av GBP var klart och i februari 2018 beslutade lokalnämnden att avveckla 
projektorganisationen. I beslutet föreslogs att tidigare processledningen med ansvar för 
fortsatt förvaltning och utveckling av GBP överförs till stadsledningskontoret och att 
ansvaret för systemförvaltning överförs till intraservice.  

I slutet av 2018 togs ett beslut av processägaren att processen skulle utredas och under 
2019 gjordes en utredning av GBP av stadsledningskontoret. Syftet med utredningen var 
att ge en bild av GBP, dess funktion och användning i staden, samt vilken funktion och 
vilket innehåll processen bör ha i framtiden. Den utredningen och förslag för fortsatt 
hantering kommer presenteras vidare i detta tjänsteutlåtande. 

Utredning av den gemensamma byggprocessen 2019 
I samband med att lokalnämnden tagit beslut om att avveckla projektorganisationen för 
GBP på lokalförvaltningen 2018, beslutade processägaren att processen var i behov av att 
genomlysas och analyseras för att ge underlag till beslut för processens fortsättning. 
Denna utredning utfördes under 2019 av Stadsledningskontoret (Dnr.1431/19).  

Tillvägagångsättet var att det ställdes ett 50-tal frågor gällande processen till samtliga 
byggande bolag och förvaltningar. Alla byggande bolag och förvaltningar deltog och 
lämnade svar. Det innebar 1 200 olika svar som sedan sammanställdes och analyserades. 

Utredningen konstaterade att följsamheten till den gemensamma byggprocessen var stor 
men att det samtidigt fanns en del utvecklingsområden för att göra processen ännu mer 
ändamålsenlig. Systemförvaltningen föreslogs flyttas till Nämnden för Intraservice, som 
är stadens leverantör för denna typ av interna tjänster. En placering av processledningen 
på stadsledningskontoret skulle medföra bättre förutsättningar för samverkan och bidra 
till att ge processen större legitimitet såsom en gemensam process i staden. Därutöver 
bedömdes medverkande nämnder och styrelser behöva ta ett större ansvar för både 
genomförandet av processen samt kvalitetssäkring av dess innehåll. Slutligen 
konstaterades det även att processens styrning behövde formaliseras genom nya politiska 
beslut. 

Riktlinje för gemensam byggprocess 
Som en del i att möta dessa behov har stadsledningskontoret tagit fram ett förslag på en 
riktlinje för gemensam byggprocess (se bilaga 1). Riktlinjen innehåller följande förslag på 
fortsatt hantering och styrning. 

Förslag på syfte 
Det fanns tidigare tolv olika syften med processen, dessa har sammanfattats i ett nytt 
syfte och lagts in i riktlinjen. Det fortsatta syftet föreslås vara:  

Den gemensamma byggprocessen ska utgöra ett stöd och en trygghet för stadens chefer 
och medarbetare vid beställning och utförande av bygg- och anläggningsuppdrag samt 
möjliggöra likvärdiga och transparenta arbetssätt i staden.  

Tillämpning 
Gemensam byggprocess har tidigare haft som krav att användas vid bygg- och 
anläggningsuppdrag som har en totalkostnad som överstiger 200 tkr. Dagens gränsbelopp 
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är inte reglerat sedan starten och innebär att väldigt många små projekt omfattas. Då GBP 
innebär en del administration är det inte ekonomiskt försvarbart att ha med för små 
projekt. I riktlinjen föreslås därför en höjning till 22 prisbasbelopp (ett pbb är 2021 är 
47.600 kr) exklusive moms. Syftet med att använda prisbasbelopp istället för ett fast 
belopp är att prisbasbeloppet indexregleras varje år. 

Då beloppsgränsen höjs kommer även GBP-Light kan tas bort. GBP-Light har varit en 
valbar process för mindre komplexa uppdrag där några utav delprocesserna i 
huvudprocessen slagits samman. Processen består utav planering (sammanslagning av 
förstudie och program), projektering, genomförande (sammanslagning av produktion och 
avsluta uppdrag) och garantiförvaltning. Borttagandet kommer öka tydligheten och 
minska databaskostnaderna.  

Förslag på organisation och styrning av processen  
Projektet med framtagandet av en gemensam byggprocess är avslutat och den del av 
ansvar för processen som tidigare hanterades av lokalförvaltningen har sedan år 2020 
flyttats till stadsledningskontoret. 

När det gäller beställande och fastställare av innehåll och utveckling av den gemensamma 
byggprocessen, föreslår stadsledningskontoret att det sätts samman en strategisk 
samordningsgrupp. Denna samordningsgrupp ersätter därmed den strategiska 
ledningsgrupp som tidigare användes för motsvarande syfte. Den strategiska 
samordningsgruppen utses gemensamt av direktörerna för de byggande bolagen och 
förvaltningarna samt Göteborgs Stadshus AB och stadsledningskontoret. 

Tanken är att den strategiska samordningsgruppen ska beredas underlag för att sedan fatta 
beslut gällande innehåll och utveckling som har stor påverkan på de medverkande 
organisationerna. Det kan till exempel vara beslut om att utveckla eller byta ut befintlig 
databas, om det kräver resurser eller ökar kostnaden för alla organisationer.  

I riktlinjen regleras även de byggande nämnderna och styrelsernas ansvar och även 
nämnd och styrelse med intresse eller krav kopplade till processen. Med intresse eller 
krav kopplade till processen menas nämnd eller styrelse som har ett eller flera styrande 
dokument som påverkar byggprocessen. Exempel på organisation med intresse och krav 
kopplade kan vara miljö- och klimatnämnden som har ett stadenövergripande miljökrav 
som ska beaktas vid byggnation eller 1% regeln för konstnärlig utsmyckning som är ett 
stadenövergripande krav där kulturnämnden i grunden är processägare. 

Finansieringsmodellen 
Gemensamma kostnader kopplat till processen finansieras av stadens byggande bolag och 
förvaltningar.  Exempel på kostnader förenade med processen är kostnader för databasen, 
systemförvaltning, processledning. I framtagen riktlinje föreslås en finansieringsmodell 
som innebär att en budget tas fram av stadsledningskontoret och sedan görs löpande 
avstämningar av utfallet. I slutet av varje kalenderår fördelas och faktureras dessa 
kostnader till nämnder/styrelser. För att fördelningen ska bli rättvis sker den utifrån 
uppdelning av nämnder/styrelser i liten respektive stor byggande organisation utifrån 
byggvolym. Gränsen mellan liten byggande organisation och stor byggande organisation 
är satt vid en total byggvolym (investering och underhåll) på 300 mnkr sett ur ett tre-
årssnitt. En liten byggande organisation betalar en tredjedel av den avgift som en stor 
byggande organisation betalar.  
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Stadsledningskontorets bedömning 
Gemensam byggprocess skapar en arena för att hantera olika krav och strategiska mål 
gällande byggnation på ett transparant och likvärdigt sätt i staden. GBP fungerar som ett 
stöd till stadens projektledare för att hitta de krav och mål som ställs på byggnation inom 
staden. Det gäller även identifierade lagkrav som kan vara lätta att missa och som skulle 
kunna få stora konsekvenser om så skulle ske. Processen ger även ett stöd att se när i 
byggprocessen kravet ska beaktas och utföras. Detta leder i sin tur till tids- och 
resursbesparingar jämfört med om var och en av de 24 byggande bolagen och 
förvaltningarna skulle behöva omvärldsbevaka och hålla koll på förändringar i lagar och 
krav.  

Vad gäller de bolag och förvaltningar som inte är byggande men med krav kopplade till 
processen, så kan de vända sig till processledningen istället för varje enskilt bolag och 
förvaltning vid framtagandet av ett nytt eller uppdatering av ett befintligt krav. Processen 
bidrar även till att underlätta interna förflyttningar av kompetens mellan stadens 
byggande bolag och förvaltningar genom att det finns en process som ska följas av alla.  

Nätverk och erfarenhetsutbyte underlättar och möjliggör för organisationerna att stötta 
varandra i tolkning av hur nya krav och lagar ska appliceras (tex elektronisk 
personalliggare). 

Stadsledningskontoret bedömer att processen fyller en fortsatt viktig funktion idag och 
även i framtiden.  

Projektet med framtagandet av en gemensam byggprocess och implementering av denna 
är nu genomfört och avslutats. Därmed har processen gått in i en ny fas. Det dokument 
som tidigare använts för styrning och hantering av processen är Göteborgs stads regler för 
gemensam byggprocess. Dessa regler är i behov av uppdatering och benämningen regler 
uppfyller inte dagens krav som ställs i riktlinjen för styrande dokument.   

Stadsledningskontoret har därför tagit fram bifogat förslag på riktlinje, som ett nytt 
styrande dokument för fortsatt hantering och styrning av processen. Det handlar om 
relativt små förändringar jämfört med de regler som används idag och anledningen till 
valet av just en riktlinje är att det följer stadens nomenklatur för styrande dokument. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Syftet med den gemensamma byggprocessen (GBP) är att den ska utgöra ett stöd och 
trygghet för stadens chefer och medarbetare vid beställning och utförande av bygg- och 
anläggningsuppdrag samt möjliggöra likvärdiga och transparenta arbetssätt i staden  

Syftet med denna riktlinje är att definiera omfattning och tillämpning av den 
gemensamma byggprocessen i Göteborgs Stad. 

Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tillsvidare för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser som 
utför eller beställer bygg- och/eller anläggningsuppdrag. Den gäller även för de styrelser 
och nämnder som inte utför eller beställer bygg/anläggningsuppdrag men med krav 
kopplade till processen. 

Bakgrund 
År 2011 beslutade kommunfullmäktige om en gemensam byggprocess för Göteborgs 
Stads byggande styrelser och nämnder som ett område i handlingsplanen för förstärkt 
intern kontroll och öppenhet.  

Framtagandet av GBP bedrevs under åren 2011–2012 och genomfördes av en 
processledningsgrupp i samverkan med byggande förvaltningar och bolag samt 
intressenter. Totalt involverades ca 100 medarbetare i arbetet med att ta fram innehållet i 
processen. Processen skulle möjliggöra ett enhetligt, kvalitetssäkrat och transparent 
arbetssätt för stadens byggande förvaltningar och bolag.  

Under åren 2013–2015 bedrevs ett implementeringsarbete i stadens organisation och från 
och med 1 januari 2016 ska processen och arbetssättet tillämpas utan undantag.   

Under 2019 gjordes en utredning av GBP av stadsledningskontoret (Dnr.1431/19). Syftet 
med utredningen var att ge en bild av GBP, dess funktion och användning i staden, samt 
vilken funktion och vilket innehåll den bör ha i framtiden. Utredningen visade att GBP är 
en naturlig del i stadens byggande. 

Lagbestämmelser  
I processen finns styrande och beskrivande dokument som bygger på lagar och 
föreskrifter. Syftet med processen är att underlätta för styrelser och nämnder att följa de 
krav som ställs på ett likvärdigt och korrekt sätt och på så sett minska risken för 
missförstånd, kostsamma problem och felaktigheter under byggprocessen. Det kan handla 
om krav som är lätta att missa, som är svåra att tolka eller som kräver aktiva val. Här 
följer några av de lagar och föreskrifter som har störst påverkan på processen: 

• Skatteförfarandelagen (2011:1244) (Här finns de centrala reglerna på 
skatteområdet samlade) 
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• Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) (Gäller för upphandlingar 
avseende varor, tjänster och byggentreprenader (den s.k. ”klassiska sektorn”)) 

• Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
(Gäller för upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster (de s.k. 
”försörjningssektorerna”)) 

• Plan- och bygglag (2010:900) (I plan- och bygglagen (2010:900) finns 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande) 

• Miljöbalk (1998:808) (Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling) 
• AFS 1999:3 (Byggnads- och anläggningsarbete föreskrifter) 

Utöver dessa lagar finns det branschstandarder och vägledningar som likställs lagarna i 
processen. Här följer några av dem som har störst påverkan på processen:  

• AB/ABT/ABK (Standardavtal med allmänna bestämmelser framtagna av 
Byggandets kontaktkommitté (BKK), för att underlätta samarbete inom 
byggbranschen. BKK är en ideell förening bestående av representanter från 
branschorganisationer från både beställare och utförare av bygguppdrag. För 
beställarsidan är bland andra både Byggherrarna och Sveriges kommuner och 
regioner med och avtalen ska användas av Göteborgs Stad.) 

• AMA AF 12 (används som underlag när man ska upprätta administrativa 
föreskrifter (AF) för entreprenader. Den är gemensam för alla tekniska 
fackområden och förenklar arbetet med att formulera beställarens krav.) 

Koppling till andra styrande dokument 
Ett syfte med GBP är att hjälpa alla stadens projektledare att hitta de styrande och de 
stödjande dokument som påverkar byggprocessen.  

Riktlinjen har tydliga kopplingar till flera befintliga reglerande och planerande styrande 
dokument där de viktigaste bedöms vara. 

• Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling: Riktlinjen säkerställer att 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader sker med rätt kvalitet och till rätt 
kostnad. 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 
• Göteborgs Stads policy för kommunikation 
• Regler för attest i Göteborgs Stad 

Utöver dessa styrande dokument som har en väsentlig beröring på Göteborgs Stads 
riktlinje för gemensam byggprocess finns det ytterligare ett antal styrande dokument som 
påverkar byggprocessen. Dessa redovisas i bilaga 1. 

Vägledning och avsteg 
GBP ska användas i alla bygg- och anläggningsuppdrag som har en totalkostnad som 
överstiger 22 prisbasbelopp, exklusive moms. Avsteg kan ske inom processen och ska 
dokumenteras förutsatt det är ett avsteg från ett tillämpningsbart krav. Av 
dokumentationen ska syftet med avsteget framgå samt vem som har tagit beslutet. 
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Stödjande dokument 
GBP är uppbyggd med stödjande dokument som ska vara ett stöd och en trygghet för de 
som arbetar i processen.  

Processen består av sex delprocesser från förstudie till garantiförvaltning samt tillhörande 
processer för ledning, styrning och kontroll samt upphandling, avrop och inköp 

Egenkontroll 
Till varje delprocess i GBP finns en egenkontroll, vilket är ett dokument över de 
aktiviteter som uppdragstagaren ska eller kan utföra vid genomförandet av ett uppdrag. 

Beskrivning 
Varje aktivitet har en tillhörande beskrivning, vilket är ett dokument som beskriver syftet 
med aktiviteten och de krav som ställs. 

I beskrivningarna finns bland annat hänvisningar till stadens styrande dokument som 
påverkar byggprocessen. 

Riktlinje 
Tillämpning 
GBP fungerar som ett bibliotek med dokument för en enhetlig, kvalitetssäkrad och 
transparent byggprocess. 

Inför ett uppdrag startas ska rollerna uppdragsgivare och uppdragstagare identifieras. 
Uppdragsgivaren är den tjänsteperson som har tilldelats resurser för ett operativt uppdrag 
och utser uppdragstagaren, som är den som utför uppdraget. För bestämmelser om 
mandat gäller organisationens ordinarie delegationsordning. 

Uppdragsgivaren är ansvarig för att en uppdragsbeställning tas fram innan start av 
uppdraget samt att den följs upp under uppdraget. Uppdragsbeställningen ska lägst 
uppfylla kraven i beskrivningen för uppdragsbeställning. 

Roller och ansvar  
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är processägare.  

Det innebär ett ansvar för att: 

Säkerställa processledning, utveckling, förvaltning, kvalitetssäkring och uppföljning av 
GBP. 
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Strategisk samordningsgrupp 
Är beställare och fastställare gällande innehåll och utveckling av GBP. 
Samordningsgruppen utses av direktörerna för de byggande bolagen och förvaltningarna 
samt Göteborgs Stadshus AB och stadsledningskontoret. 

Byggande nämnder och styrelser 
• Ansvarar för att organisationen har systematiska arbetssätt och integrera de krav som 

ställs i GBP i sina interna processer 
• Ansvarar för att kvalitetssäkra innehållet i processen som är kopplat till respektives 

verksamhet 
• Ska utse en GBP-ansvarig med mandat att hantera frågor relaterade till GBP och som 

är processledningens primära kontaktyta i organisationen. Den GBP-ansvarige bör ha 
goda kunskaper om processen och denna riktlinje, om organisationens tillämpning 
samt om GBP-databasen och hur den fungerar.  

• Ska bidra med deltagare till specialist/arbetsgrupper för arbete med kvalitetssäkring 
av processen på begäran av processledningen 

• Ska bidra med deltagare till nätverk för fortsatt utveckling av processen, 
kunskapsutbyte samt arbete med likvärdighet och transparens på begäran av 
processledningen 

Nämnder och styrelser med krav kopplade till processen1 
• Ansvarar för att kvalitetssäkra innehållet i processen som är kopplat till respektives 

verksamhet 
• Ska bidra med deltagare till specialist/arbetsgrupper för arbete med kvalitetssäkring 

av processen 
• Ska bidra med deltagare till nätverk för fortsatt utveckling av processen, 

kunskapsutbyte samt arbete med likvärdighet och transparens på anmodan av 
processledningen 

Finansiering 
De gemensamma kostnaderna som är förenade med GBP ska finansieras av stadens 
byggande nämnder och styrelser. 

En årlig budget för processens uppskattade gemensamma kostnader beslutas inför 
nästkommande år av den strategiska samordningsgruppen efter beredning av 
processledningen. Kostnader fördelas sedan enligt nedanstående finansieringsmodell. 

Finansieringsmodellen bygger på en uppdelning av bolag/förvaltningar i liten respektive 
stor byggande organisation utifrån byggvolym. Gränsen mellan liten byggande 
organisation och stor byggande organisation är satt vid en total byggvolym (investering 
och underhåll) på 300 mnkr sett ur ett tre-årssnitt.  

 
1Nämnder och styrelser som har ett eller flera styrande dokument som påverkar byggprocessen. 
Exempelvis ett stadsövergripande miljökrav som ska beakta vid byggnation som miljö- och 
klimatnämnden är ägare och förvaltare av eller 1% regeln för konstnärlig utsmyckning som 
kulturnämnden är ansvarig för. 
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En liten byggande organisation betalar en tredjedel av den avgift som en stor byggande 
organisation betalar. Fakturering av de gemensamma kostnaderna sker sedan från 
stadsledningskontoret enligt utfall i december för innevarande år. 

Dokumentation 
Uppdragsdokumentation ska upprättas, attesteras och sparas i den omfattning som krävs 
för att uppdrag ska vara uppföljningsbara med spårbara beslut och ändringar. 
Uppdragsdokumentationen ska hanteras i enlighet med organisationens 
dokumenthanteringsplan. 
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Bilaga 1 
Ett urval av relaterade styrande dokument som vävts in i 
byggprocessen. 

Program/plan och giltighet Syfte/mål, strategi och/eller inriktning 
Beslutade av kommunfullmäktige 
Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning 
 

Förtydligar vad som förväntas av stadens nämnder och 
styrelser för att personer med funktionsnedsättning ska 
kunna vara fullt delaktiga utan diskriminering, på lika 
villkor som andra 

Göteborgs Stads 
åtgärdsprogram mot buller 
2019–2023  

Beskriver hur vi i staden ska arbeta för en bättre 
ljudmiljö 

Program för Göteborgs Stads 
trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete 

Övergripande om bakgrunden till utformningsprinciper 
för allmän plats 

Göteborgs Stads 
miljöprogram 2013–2020  

Göteborgs 12 miljömål, varav några av dem påverkar 
byggprocessen. 

Göteborgs Stads program för 
biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 2019–2025 

Genom att följa programmets strategier ska Göteborgs 
Stad öka stadens möjligheter att nå miljömålen och ta 
större hänsyn än idag till värdet av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster i ställningstaganden och beslut. 

Gemensamma miljökrav vid 
upphandling av entreprenader 
 

Gemensamma miljökrav vid upphandling av 
entreprenader, överenskomna av Göteborg, Malmö och 
Stockholm Stad samt Trafikverket. 

Allmänna bestämmelser för 
brukandet av den allmänna 
va-anläggningen (ABVA) 
2017  

Påverkar alla fastighetsägare inom Göteborg, dvs alla 
byggande förvaltningar och bolag 

Föreskrifter för 
avfallshantering i Göteborgs 
Stad  

Innehåller till exempel krav på utformning av soprum 
för nybyggnation och ombyggnation. 

Beslutade i kommunstyrelsen 
Ramprogram för 
lokalutformning av BmSS i 
fristående hus i Göteborgs 
Stad 

 

Beslutade i miljö- och klimatnämnden 
Kemikalieplan för Göteborgs 
Stad 
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