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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 
Syftet med dessa regler är att tydliggöra ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning 
samt intern ansvarsfördelning inom förvaltningen avseende arbete med ekonomisk 
budgetering och uppföljning. Syftet är också att beskriva vilket regelverk som gäller vid 
uppkomna avvikelser samt vid hantering av eget kapital. 

Vem omfattas av dessa regler 
Reglerna gäller tillsvidare för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret. 

Bakgrund 
Byggnadsnämndens och stadsbyggnadskontorets ansvar avseende planering och 
uppföljning regleras av stadens övergripande regler för ekonomisk planering, budget och 
uppföljning (GKH 2020:105). I detta dokument anges att nämnd ska besluta om interna 
regler och riktlinjer för budget och uppföljning. 

Koppling till andra styrande dokument 
Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning  
(GKH 2020:105) 

Stödjande dokument 
Stadsbyggnadskontoret utarbetar årligen stödjande dokument för budget- och 
uppföljningsprocessen enligt nedan. 

- tidplan för ekonomiadministrativa processer 
- tidsaxel/årshjul för budgetprocessen  
- tidsaxel/årshjul uppföljningsprocessen 
- arbetsplan för budget och uppföljning  
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Regler 
Byggnadsnämndens och stadsbyggnadskontorets ansvar regleras av stadens övergripande 
regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning (GKH 2020:105). I detta 
dokument anges också att nämnd ska besluta om interna regler och riktlinjer för budget 
och uppföljning. 

Dessa regler anger principer för arbetet med budget och uppföljning inom det finansiella 
perspektivet i syfte att uppnå målet med en ekonomi i balans för nämnden. Detta som en 
del i nämndens arbete med att bidra till en god ekonomisk hushållning för staden som 
helhet. Föreliggande regler för planering och uppföljning anger de olika rollernas ansvar i 
det arbete som ska ske inom ramen för förvaltningens budget- och uppföljningsprocess. 
Med budget- och uppföljningsprocessen i detta dokument avses främst ekonomisk 
planering och uppföljning. Dessa regler och riktlinjer ska ses som en lokal anvisning som 
utgår från stadens regler för budget och uppföljning och vad som i övrigt är fastställt i 
stadens författningssamling. 
  
Ansvarsfördelning 
 

Nämndens ansvar  
Nämnd ska, inom såväl de ramar, mål och regler som fastställs av kommunfullmäktige 
som gällande lagstiftning, bedriva en god och effektiv verksamhet. 

Stadsbyggnadsdirektörens ansvar  
Byggnadsnämnden utser förvaltningschef, stadsbyggnadsdirektören, som har till uppgift 
att leda, styra och samordna stadsbyggnadskontorets verksamhet. Ansvar för 
stadsbyggnadsdirektören är därför att jämställa med ansvar för stadsbyggnadskontoret. 
Byggnadsnämnden har i instruktion till stadsbyggnadsdirektören delegerat att leda 
verksamheten och att fatta beslut i alla ärenden som inte är av stort allmänt intresse eller 
av principiell natur. Stadsbyggnadsdirektören kan i sin tur via särskilda beslut 
vidaredelegera beslutanderätten för bland annat ekonomi. Av delegationsordningen 
framgår vilka personer inom förvaltningen äger rätt att fatta beslut i olika frågor. 

I det fall uppföljningsarbetet visar på ett periodutfall som avviker negativt från det 
ekonomiska målet för perioden, alternativt att prognosen för helåret avviker negativt mot 
årsbudgeten, ska förvaltningschef presentera förslag till åtgärder för nämnden. 
Åtgärdsförslagen ska vara utformade så att nämnden, senast vid utgången av innevarande 
budgetår, når en överensstämmelse med det ekonomiska målet.  

Enligt det allmänna reglementet för Göteborgs Stads nämnder har förvaltningschefen rätt 
och skyldighet att i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse anteckna sin mening till 
protokollet. Förvaltningschefen är även skyldig att i protokollet ange ge sin mening i de 
fall ett förslag inte är uttryckligen finansierat.   

I det fall en avdelning redovisar ett prognostiserat underskott kan stadsbyggnads-
direktören besluta om omfördelning av budgeten mellan avdelningar för att nå ekonomisk 
balans på helheten eller flytta krav på åtgärder från en avdelning till en annan. 
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Avdelningschefs ansvar  
Varje avdelning ska bedriva sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så att 
det egna ansvaret för verksamheten säkerställs. Avdelningschefen ansvarar för att 
eventuella åtgärder vidtas när så är påkallat med anledning av verksamheten och dess 
utfall.  

Avdelningschefen ska upprätta en periodiserad bruttobudget och i uppdraget ingår att 
hålla denna budget. För att ha en god kontroll över avdelningens ekonomi ska avdelnings-
cheferna månatligen gå igenom och analysera det ekonomiska resultatet och vid i förväg 
bestämda tillfällen ta fram en prognos för helåret. Enligt förvaltningsövergripande tidplan 
ska även utfall och prognos kommenteras och analyseras. Avdelningschef kan ta hjälp av 
särskilt utsedda medarbetare eller ekonomienheten, men ansvaret kvarstår på avdelnings-
chef. 

I de fall prognosen för helåret avviker negativt mot budgeten ska detta snarast rapporteras 
till ekonomichefen samt vid stadsbyggnadsdirektörens månatliga uppföljningsdialoger. 
Avdelningschefen ska därefter ta fram och presentera åtgärder för en ekonomisk balans 
vid årsskiftet .  

Initiativansvar 
Avdelningschefen har alltid ett ansvar att på eget initiativ informera förvaltningsled-
ningen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den 
förvaltningsövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Samråds- och samverkansskyldighet 
Avdelningschefen ansvarar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
avdelningar när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller i de fall det 
är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av nämndens visioner och 
prioriterade mål samt strategiska mål för förvaltningen. Resultatet och konsekvenserna av 
samråd och samverkan med andra avdelningar ska ingå som en del i ordinarie uppföl-
jningsrapportering. 

Enhetschefs ansvar  
Varje enhetschef upprättar en periodiserad bruttobudget och i uppdraget ingår att hålla 
denna budget. För att ha en god kontroll över sin ekonomi ska enhetscheferna månatligen 
gå igenom och analysera det ekonomiska resultatet och vid i förväg bestämda tillfällen ta 
fram en prognos för helåret. Enligt förvaltningens tidplan ska även utfall och prognos 
kommenteras och analyseras. Enhetscheferna kan ta hjälp av särskilt utsedda medar-
betare, men ansvaret kvarstår i sin helhet på respektive enhetschef.  

I de fall där prognosen för helåret avviker negativt mot budget ska detta snarast 
rapporteras till respektive avdelningschef. 
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Budget och planering 
 

Övergripande förutsättningar för nämnden 
Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut är det övergripande styrdokumentet för stadens 
samtliga nämnder och bolag. Byggnadsnämndens årliga budgetbeslut jämte beslut om 
verksamhetsplan utgör styrdokument för förvaltningen.  

Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger, för nämnder och bolag, 
kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och 
gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i 
övrigt antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.   

För nämnderna gäller att verksamheten därmed ska bedrivas inom befintliga ramar och 
enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och 
inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida sin ekonomiska 
ram avseende drift och/eller investering.   

Utifrån kommunfullmäktiges beslut och gällande reglemente beslutar byggnadsnämnden 
årligen om budget för nästkommande verksamhetsår.  

Övergripande förutsättningar för förvaltningen 
Stadsbyggnadsdirektören har ansvar att ta fram ett budgetförslag i balans och presentera 
detta för byggnadsnämnden. För förvaltningen gäller att verksamheten ska bedrivas inom 
befintliga ekonomiska ramar och enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de 
i budgeten angivna målen och inriktningarna inte helt kan uppnås. 

Utarbetande av verksamhetsplan för nämnden 
Med utgångspunkt i nämndens budget utarbetas en verksamhetsplan för nämnden. Denna 
verksamhetsplan ska innehålla strategier och indikatorer för de mål som nämnden har att 
hantera under budgetår, mandatperiod och/eller planperiod. I verksamhetsplanen kan även 
en redogörelse för hur risker ska hanteras ingå. 

Utarbetande av underlag för verksamhetsnominering för nämnden 
Enligt stadens gällande budgetprocess ska nämnden årligen, senast vid utgången av april 
månad, besluta om ärende om verksamhetsnomineringar inför kommande budgetår. 
Nämnden ska överlämna ärendet med verksamhetsnomineringar till det centrala politiska 
budgetarbetet efter beslut. Stadsbyggnadsdirektören bereder ärende till nämnden inom 
ramen för ordinarie ärendeberedning. 

Utarbetande av förvaltningsplan för förvaltningen 
Utifrån nämndens beslutade budget jämte verksamhetsplan samt förvaltningens egna 
anvisningar ska först förvaltningen sedan respektive avdelning utarbeta förvaltningsplan 
och avdelnings-planer innehållande övergripande inriktningar och målsättningar för den 
egna verksamheten. Respektive avdelning avgöra själv i vilken omfattning verksamhets-
planer ska utarbetas för respektive enhet. I anslutning till ingången av respektive verk-
samhetsår ska förvaltningsplan vara fastställd i verksamhetshandboken. Avdelnings-
planerna ska vara fastställda i verksam-hetshandbok enligt särskild tidplan. Delar av 
arbetet med de olika verksamhetsplanerna inom förvaltningen behöver ske parallellt med 
det ekonomiska budgetarbetet. 
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Förändring av verksamhetens inriktning och omfattning 
Varje avdelning har rätt att, efter samråd med stadsbyggnadsdirektören, besluta om 
ändrad inriktning eller omfattning av en verksamhet som avdelning bedömer lämplig eller 
nödvändig. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring av verksamheten 
eller är av principiell art i förhållande till mål och inriktningar ska alltid lyftas till 
förvaltningsledningen för ställningstagande. Är förändringen väsentlig utifrån förvalt-
ningens grunduppdrag ska ändringen också föreläggas nämnden. I de fall detta sker ska 
konsekvenser, på kort och lång sikt, utifrån samtliga perspektiv inom den balanserade 
styrningen framgå tydligt. De ekonomiska konsekvenserna ska särskilt belysas. 

Utarbetande av ekonomisk budget inom förvaltningen 
I budgetförslag till nämnden ingår förslag till ekonomisk budget. Denna utarbetas genom 
att respektive verksamhet erhåller en ekonomisk ram att förhålla sig till och ska med 
hänsyn till denna planera verksamheten utifrån identifierade mål, uppdrag och grund-
uppdrag. Ett förslag till ekonomisk budget ska rapporteras till ekonomienheten enligt 
särskilt upprättad tidplan för budgetprocessen. 

Bruttoredovisning av intäkter och kostnader 
För att möjliggöra en rättvisande redovisning och ändamålsenliga analyser mellan budget 
och faktiskt utfall ska avdelningen tillämpa bruttoredovisning där intäkter och kostnader 
redovisas var för sig utan att kvittas mot varandra. Detta gäller såväl vid upprättandet av 
ekonomisk budget som vid uppföljning  

Eget kapital 
Avdelningarna inom förvaltningen saknar möjlighet att använda eget kapital för att täcka 
underskott i den egna verksamheten, vilket framgår av tidigare beskrivna hantering kring 
avvikelser. Förvaltningens egna kapital balanseras på förvaltningscentral nivå och det är 
endast på initiativ från nämnden och beslut enligt särskild ordning som det egna kapitalet 
kan ianspråktas. 

Befogenhets- och ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning 

Stadsbyggnadskontoret Byggnadsnämnden 
Förslag till arbetsplan för budget Beslut om arbetsplan för budget 
Facklig samverkan av budget   
Förslag till budget Beslut om budget 
Facklig verksamhetsplan Beslut om verksamhetsplan 
 Beslut om verksamhetsnominering 
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Uppföljning och åtgärder vid uppkomna avvikelser 
 

Övergripande förutsättningar för nämnden 
Regler och riktlinjer för byggnadsnämnden regleras utförligt i Göteborgs Stads regler för 
ekonomisk planering, budget och uppföljning (GKH 2020:105). Kommunfullmäktige kan 
besluta om kompletterande regler vid behov.  

Nämnd ska kontinuerligt enligt egen fastställd verksamhetsplan samt arbetsordning, 
erhålla uppföljning av den egna verksamheten dels utifrån kommunfullmäktiges vision, 
förhållningssätt, kommunfullmäktiges mål och uppdrag, dels utifrån egna verksamhets-
mål, samt tillhörande indikatorer, prioriteringar och förutsättningar i nämnds budget-
beslut. Förutsättningarna för uppföljningen ur ett kommuncentralt perspektiv anges i 
kommunstyrelsens årliga anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur 
uppföljningen av förvaltningen/bolaget ska kompletteras och fördjupas så att den även 
fyller de egna behoven. Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur 
verksamheten utvecklas i förhållande till de mål och inriktningar samt uppdrag som 
fastställts i kommunfullmäktiges budget och i det egna budgetbeslutet. Uppföljningen av 
verksamheten som ska omfatta analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar 
resultatet ska vara av sådan kvalitet att nämnd kan agera på eventuellt förändrade 
förutsättningar utan oskäligt dröjsmål.  

Stadsbyggnadsdirektören har ansvar för att leda förvaltningens uppföljningsprocess. 
Detta dokument reglerar i huvudsak uppföljning och avvikelser avseende ekonomisk 
utveckling. 

Övergripande förutsättningar för förvaltningen 
Avdelningarna ska kontinuerligt utifrån förvaltningens tidplan genomföra uppföljningar 
av den egna verksamheten, dels utifrån kommunfullmäktiges vision, förhållningssätt, mål 
och inriktning dels utifrån verksamhetens grunduppdrag, ledning/styrning, egna priori-
teringar och övriga förutsättningar. Därtill ska uppföljning ske utifrån avdelningens 
upprättade verksamhetsplan med mål och aktiviteter för det egna grunduppdraget. 
Förutsättningarna för uppföljningen ur ett förvaltningsgemensamt perspektiv anges i 
särskilda anvisningar från ekonomienheten. Avdelningen svarar för egen del och på eget 
initiativ för att uppföljningen av avdelningen kompletteras och fördjupas så att den även 
fyller egna behov. 

Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i 
förhållande till budget och verksamhetsplan. Uppföljningen ska vara av sådan kvalitet 
och innehålla sådana utförliga analyser att avdelningen kan agera på eventuellt förändrade 
förutsättningar utan oskäligt dröjsmål. 

Avdelningen ska också rapportera de delar av uppföljningen som är av intresse för 
förvaltningen som helhet, utifrån bedömning kring väsentlighet och risk, i samband med 
inplanerade uppföljningsdialoger. 

Avdelnings skyldighet vid hantering av avvikelser 
Varje avdelning ansvarar för att hantera egna ekonomiska avvikelser. Avdelningschefens 
analyser och förklaringar ska därför vara sådana att stadsbyggnadsdirektören kan ta ställ-
ning till vilka åtgärder som ska vidtas, om verksamhetens mål och/eller ambitionsnivå ska 
justeras, det ekonomiska målet ändras eller om avvikelsen lämnas utan åtgärd. 
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För negativa avvikelser, i förhållande till det ekonomiska målet, som kan behöva åtgärdas 
gäller följande: 
 
• I de fall den ekonomiska uppföljningen visar på ett periodutfall som avviker negativt från det ekonomiska 
målet för perioden ska avdelningschef presentera förslag till åtgärder till stadsbyggnadsdirektören. 
• Åtgärdsförslagen ska vara utformade så att avdelningschef senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med det ekonomiska målet om inte annat beslutas av stadsbyggnadsdirektören. 
• Avdelningschefen får inte som alternativ till åtgärder föreslå ett överskridande av det ekonomiska målet. 
Endast stadsbyggnadsdirektören förfogar över sådant beslut. 
• Samma hanteringsordning som i föregående stycke gäller om uppföljningsrapporten visar på en negativ 
avvikelse i förhållande till det ekonomiska målet på helårsbasis. 

I de fall en avdelning uppvisar en negativ budgetavvikelse mellan utfall och periodbudget 
men ändå redovisar en helårsprognos minst i nivå med budgeterat helårsresultat behöver 
åtgärder inte vidtas under förutsättning att avdelningen kan påvisa att budgeterat resultat 
kommer att uppnås. 

I de fall avdelningen uppvisar en positiv budgetavvikelse mellan utfall och periodbudget 
som genererar en förbättring av avdelnings helårsprognos kan detta resultatöverskott 
komma att omfördelas till annan verksamhet efter beslut av stadsbyggnadsdirektör. Om 
ett positivt periodutfall inte genererar förbättrad helårsprognos lämnas periodavvikelsen 
utan åtgärd. 

Eget kapital 
Ianspråktagande av eget kapital såväl i budgetbeslut som under löpande budgetår kan 
endast ske på initiativ av nämnden och förutsätter ett nämndbeslut. För nyttjande av 
belopp över disponibel nivå avgör kommunstyrelsen om eget kapital får nyttjas.  

Beslut om överföring av eget kapital till nytt räkenskapsår beslutas av nämnd i samband 
med beslut om årsrapport. Nämnd beslutar även återredovisning av eget kapital ska ske 
till kommunstyrelsen i de fall rekommenderad nivå på det egna kapitalet överskrids samt 
att sådant överskridande inte kan anses vara motiverat. 

Befogenhets- och ansvarsfördelning mellan förvaltning och nämnd 

Stadsbyggnadskontoret Byggnadsnämnden 
Förslag till arbetsplan för uppföljning Beslut om arbetsplan för uppföljning 
Förslag till ekonomisk lägesrapport Beslut om ekonomisk lägesrapport 
Förslag till månadsrapport Beslut om månadsrapport 
Facklig samverkan av delårsrapport   
Förslag till delårsrapport Beslut om delårsrapport 
Facklig samverkan av årsrapport  
Förslag till årsrapport Beslut om årsrapport 
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