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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 dessa regler 

Nämnden ska enligt ”Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och  

uppföljning” besluta om interna regler för ekonomisk planering och uppföljning samt 

överföring av eget kapital vid årsskiften. Dessa regler ska också ange  

befogenhetsfördelningen mellan nämnd och förvaltning. 

Vem omfattas av dessa regler 

Reglerna gäller tillsvidare för idrotts- och föreningsnämnden, samt alla chefer inom 

idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Bakgrund 

Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning reglerar 

nämnders ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för den ekonomiska planerings-, 

budget- och uppföljningsprocessen. Där framgår att nämnderna ska bedriva 

ändamålsenlig verksamhet och bidra till en hållbar utveckling och en god ekonomisk 

hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. Detta ska göras inom de ramar, mål och 

riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige samt gällande lagstiftning. God 

ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens behov måste rymmas inom den 

ekonomiska ramen samtidigt som lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål följs. 

Idrotts- och föreningsnämndens regler för ekonomisk planering och uppföljning anger 

nämndens och förvaltningens ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för den 

ekonomiska planerings- och uppföljningsprocessen. 

Koppling till andra styrande dokument 

• Göteborgs Stads budget  

• Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning 

• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av  

resultatutjämningsreserv 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 
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Regler 

Budget  

Den budget som Göteborgs stads kommunfullmäktige årligen fattar beslut om är det 

övergripande styrdokumentet för stadens nämnder och bolag. Nämnderna ska bedriva sin 

verksamhet inom befintliga ramar och enligt gällande lagstiftning även om detta medför 

att de i budgeten angivna målen och inriktningarna inte helt kan uppnås.  

Utifrån budgeten för Göteborgs stad fattar idrotts- och föreningsnämnden beslut om 

budget för förvaltningen. Befogenhet att besluta om omfördelningar av 

driftbudgetramarna regleras enligt följande:  

Organisatorisk nivå Befogenhet att fatta beslut om driftbudget 

Mellan avdelningar Förvaltningschef 

Mellan tjänsteområden Avdelningschef anläggning 

Mellan enheter inom ett tjänsteområde Verksamhetschef 

Mellan enheter inom en avdelning utan 

tjänsteområden 

Avdelningschef 

Mellan ansvar inom en enhet Enhetschef 

Uppföljning och prognos  

Ansvarsfördelning vid negativ avvikelse 

Nämndens ansvar  

När en ekonomisk uppföljning med negativa avvikelser framlagts för nämnden har den 30 

kalenderdagar på sig att fatta beslut om åtgärder som gör att det budgeterade målet nås 

innan året är slut. Endast nämnden kan besluta om att använda eget kapital.  

Förvaltningschefens ansvar  

Nämnden beslutar årligen om vid vilka tillfällen förvaltningen ska presentera en prognos 

för helåret. Om denna ekonomiska uppföljning visar ett periodutfall som avviker negativt 

från det ekonomiska målet för perioden, alternativt att prognosen för helåret avviker 

negativt mot årsbudgeten, ska förvaltningschefen senast 20 kalenderdagar efter det att 

avvikelsen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Åtgärdsförslagen ska 

vara så utformade att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en 

överensstämmelse med det ekonomiska målet.  

Avdelningschefernas ansvar  

Avdelningscheferna ansvarar för sin budget på avdelningsnivå. Avdelningschef 

anläggning fördelar resurser mellan tjänsteområden och har rätt att besluta om ett 

överskott på ett tjänsteområde för att möta ett underskott på ett annat område. 

Avdelningschefer utan tjänsteområden fördelar resurser mellan enheter och har rätt att 

besluta att överskott från en enhet ska användas för att möta ett underskott på en annan 

enhet. Avdelningscheferna ska månatligen följa upp och analysera sin avdelnings 

ekonomi och vid beslutade prognostillfällen presentera en prognos för ekonomichefen 
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och förvaltningschefen. Till stöd i detta arbete finns ekonomicontroller. I det fall 

prognosen visar ett underskott ska åtgärder för att komma i balans presenteras samtidigt 

som prognos.  

Verksamhetschefernas ansvar  

På avdelning anläggning har verksamhetscheferna ansvar för budgeten för sitt 

tjänsteområde. Verksamhetschef fördelar resurser mellan enheterna och har rätt att 

besluta om ett överskott på en enhet ska användas för att möta ett underskott på en annan 

enhet. Verksamhetscheferna ska månatligen följa upp och analysera sitt tjänsteområdes 

ekonomi och vid beslutade prognostillfällen presentera en prognos för avdelningschefen. . 

Till stöd i detta arbete finns ekonomicontroller. I det fall prognosen visar ett underskott 

ska åtgärder för att komma i balans presenteras samtidigt som prognos.  

Enhetschefernas ansvar  

I enhetschefernas uppdrag ingår ansvar för enhetens budget. För att ha en god kontroll 

över sin ekonomi ska enhetschef månatligen gå igenom och analysera det ekonomiska 

resultatet och vid beslutade prognostillfällen ta fram en prognos för helåret. Till stöd i 

detta arbete finns ekonomicontroller. I de fall där prognosen för helåret avviker mot 

budget ska detta snarast rapporteras till ovanstående chef. I det fall avvikelsen är negativ 

ska en åtgärdsplan för att komma i balans presenteras i samband med prognosen. 

Hantering av över- och underskott över årsskiften  

Det främsta syftet med nämndens egna kapital är att det ska tjäna som en buffert för 

hastigt förändrade förutsättningar samt att uppmuntra till ett mer långsiktigt agerande.  

Förvaltningens ekonomiska över- och underskott vid årsskiften tillfaller nämndens egna 

kapital. I årsrapporten gör förvaltningen en årlig bedömning av de risker som finns i 

ekonomin och gör en värdering av behovet av reserv i form av eget kapital. Göteborgs 

stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning anger även riktnivåer för 

hur stort det egna kapitalet för respektive nämnd bör vara. Utifrån detta föreslår 

förvaltningen nämnden eventuellt återlämnande av eget kapital i de fall det egna kapitalet 

överskrider den risknivå som förvaltningen bedömt. 

Enligt Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning har 

nämnden rätt att använda eget kapital upp till 0,5 procent av nämndens givna ram under 

aktuellt budgetår utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett ianspråktagande av 

positivt eget kapital som överstiger 0,5 procent av nämndens kommunbidrag ska prövas 

av kommunstyrelsen.  

Varken avdelningar eller enheter i förvaltningen förfogar över eget kapital. 

 


