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1 Instruktion för kommunchef
Sverige har en ny kommunallag sedan den 1 januari 2018, av kap. 7 2 § framgår att kommunerna ska
anta en instruktion för kommunens ledande tjänsteperson. I instruktionen ska fastställas hur direktören
ska leda förvaltningen samt hens övriga uppdrag. Lagstiftarens syfte med detta är att få en större
likvärdighet mellan Sveriges kommuner. I lagtexten har denna person titel kommundirektör men i
Nordmalings kommun benämns ledande tjänsteperson kommunchef. Det som i denna instruktion
benämns kommunchef är alltså att likställas med kommunallagens (2017: 725) kommundirektör.

1.1

Kommunchefens uppdrag

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson och anställs av kommunstyrelsen. Det är från
kommunstyrelsen som kommunchefen får sitt uppdrag och inför denna hen svarar. Kommunchefen
har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till styrelsen och verkställa dess beslut. Kommunchefen
ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag inför beslut och tjäna både
majoritet och minoritet i styrelsen.
I kommunchefens uppgifter ingår att:
-

-

Fatta beslut inom de områden som delegerats kommunchef genom kommunstyrelsens
delegationsordning
Ansvara för att det finns en beslutad ordning för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering
och kontroll
Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
Ansvara för att samtliga ärenden som kommunstyrelsen ska fatta beslut om är
tillfredsställande beredda och utformade på ett sakligt och opartiskt (detta inskränker dock inte
på kommunstyrelsens rätt att lägga fram förslag med eget underlag till beslut)
Fastställa en ledningsorganisation, där ledningsgruppen utgör en central del

1.1.1 Utveckling av kommunen och dess verksamheter
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har kommunchef en
drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamheter.
Kommunchef har också en roll i utvecklingen av kommunen som geografiskt område.

1.1.2 Roll i förhållande till externa parter, kommunala bolag och massmedia
Kommunchef ska representera kommunen i så väl regionala som nationella organ där strategiska och
övergripande frågor behandlas. Kommundirektören har ett ansvar för att Nordmalings kommun i
övrigt är representerad på ett ändamålsenligt sätt i externa sammanhang.
Kommunchef ska vara beredd att ta sig an uppdrag i nuvarande och eventuellt framtida kommunalt
ägda bolag.
Kommunchef har till uppgift att skapa goda relationer till massmedia och se till att
offentlighetsprincipen efterlevs. Kommunchef är ansvarig för kontakten med journalister i de frågor
som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden, men har också ansvar för att hela den kommunala
organisationen strävar efter goda relationer med massmedia.
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1.2

Arbetsuppgifter mot politiska organ

1.2.1 Närvaro- och yttranderätt vid kommunfullmäktige
Kommunchef ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde när kommunfullmäktiges ordförande
önskar det. Kommunchef får endast yttra sig med kommunfullmäktiges godkännande.

1.2.2 Närvaro-, yttranderätt och ansvar gällande kommunstyrelsen och dess utskott
Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen och dess
utskott (allmänna -, sociala-, och barn- och utbildningsutskottet) samt verkställande av fattade beslut.
Därför ska uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningsorganisationen riktas till kommunchef.
Kommunchef kan dock överlämna till andra tjänstepersoner att ansvara för beredning, föredragning
och verkställande av beslut. För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har
kommunchef ansvar för komplettering av beslutsförslag med exempelvis medelhänvisning.
Kommunchef har närvaro och yttranderätt i samtliga utskott samt kommunstyrelsen.
Kommunchefen ansvarar för att underlag till kommunstyrelsen är opartiska och sakliga. Om det finns
osäkerhet gällande exempelvis ekonomiskt läge eller rättsläge så ska detta redovisas
kommunstyrelsen.

1.2.3 Delegeringsbestämmelser
I de ärenden där kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt till kommunchef ska detta framgå av
kommunstyrelsens delegationsordning.

1.2.4 Initiativ
En del av uppdraget som kommunchef är att ta nödvändiga initiativ, det gäller bland annat inom
uppsiktsskyldighet över kommunens verksamheter som enligt kommunallagen vilar på
kommunstyrelsen. Detta eftersom kommunchef har möjlighet till en mer kontinuerlig insyn i
verksamheterna än förtroendevalda i kommunstyrelsen. Kommunchef och kommunstyrelsens
ordförande för dialog om vilka initiativ som bör tas.

1.2.5 Ställföreträdande kommunchef
Vid längre frånvaro utses en ställföreträdande kommunchef av kommunchef i samråd med
kommunstyrelsens ordförande.

1.3

Arbetsuppgifter mot sektorerna

Kommunchef är ytterst ansvariga chef för kommunstyrelsens förvaltning, det vill säga sektor barnoch utbildning, sektor samhällsbyggnad och sektor omsorg.
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1.3.1 Anställning och användning av personal
Kommunchef är chef över sektorchefer (barn- och utbildningschef, socialchef och
samhällsbyggnadschef) samt över ekonomichef. Dessa chefer anställs av kommunchef, där
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande (från opposition) är med i rekryteringsprocessen.
Kommunchef ansvarar för medarbetarsamtal, lönesättning och avveckling av sektorchefer samt
ekonomichef. Sektorchefer är ansvariga inför respektive utskott.

1.3.2 Kommunens ledningsgrupp
Kommunchef är ansvarig för sammansättning och samordning av kommunens ledningsgrupp, detta
innebär exempelvis samordning mellan cheferna i gruppen avseende strategiska och
kommunövergripande frågor.

1.4

Övriga nämnder (ex. Valnämnd, Myndighetsnämnd)

Kommunchef har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder efter beslut av berörd
nämndsordförande.

1.5

Uppföljning av uppdraget, medarbetar- och lönesamtal

Uppföljning av uppdraget görs kontinuerligt vid medarbetar- och lönesamtal med kommunstyrelsens
ordförande.
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