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Idrotts- och föreningsnämndens regler för 
ekonomisk planering och uppföljning  

Förslag till beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden antar ”Idrotts- och föreningsnämndens regler för 

ekonomisk planering och uppföljning” 

2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar att ”Interna regler och riktlinjer för 

överföring av eget kapital vid årsskiften – IoFN” upphör att gälla 

Sammanfattning 
Enligt ”Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och  

uppföljning” ska samtliga nämnder i Göteborgs stad ha interna regler för ekonomisk 

planering och uppföljning samt överföring av eget kapital vid årsskiften. Dessa regler ska 

också ange befogenhetsfördelningen mellan nämnd och förvaltning.  

De framtagna reglerna föreslås gälla tillsvidare för idrotts- och föreningsnämnden, samt 

alla chefer inom idrotts- och föreningsförvaltningen. Samtidigt föreslås nämnden att 

besluta att ”Interna regler och riktlinjer för överföring av eget kapital vid årsskiften – 

IoFN” upphör att gälla, då innehållet inkluderas i de nya reglerna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Även om de föreslagna reglerna för ekonomisk planering och uppföljning i sig har 

begränsad påverkan på nämndens målgrupper, är det av högsta vikt att nämnden har 

tydliga regler och rutiner för vad som gäller på området. En tydlighet i den ekonomiska 

planeringen och uppföljningen underlättar för styrningen, vilket i sin tur har positiv effekt 

på de vi finns till för. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Samverkan 
Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 25 augusti 2021. 

Bilagor 
1. Idrotts- och föreningsnämndens regler för ekonomisk planering och uppföljning  

2. Interna regler och riktlinjer för överföring av eget kapital vid årsskiften – IoFN   

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
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Handläggare 

Sara Armander 

Telefon: 031-368 21 03 

E-post: sara.armander@ioff.goteborg.se   
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Ärendet  
Enligt ”Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning” ska 

samtliga nämnder i Göteborgs stad ha interna regler för ekonomisk planering och 

uppföljning, samt överföring av eget kapital vid årsskiften. Därför föreslås här sådana 

regler för idrotts- och föreningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och  

uppföljning” ska samtliga nämnder i Göteborgs stad ha interna regler för ekonomisk 

planering och uppföljning, samt överföring av eget kapital vid årsskiften. Reglerna ska 

även ange befogenhetsfördelningen mellan nämnd och förvaltning.  

De föreslagna reglerna tydliggör olika chefsnivåers befogenhet att fatta beslut om 

driftsbudget, rollfördelningen vid ekonomisk uppföljning, samt hantering av över- och 

underskott vid årsskiften.  

Dessa regler föreslås gälla tillsvidare för idrotts- och föreningsnämnden, samt alla chefer 

inom idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det är väsentligt att nämnden har tydliga regler för ekonomisk 

planering och uppföljning, varför nämnden föreslås fatta beslut om föreslagna regler. 
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