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Instruktion för kommunchefen
KS2017/571/01

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunchef
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 26 direkt
070-190 35 56 mobil

Internet och fax
www.sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Styrdokument
Dokumenttyp
Antaget av med datum och paragraf
Reviderat av med datum och paragraf
Dokumentansvarig
Faktaansvarig
Gäller för
Giltighetstid
Tidpunkt för aktualitetsprövning
Relaterade styrdokument

Instruktion
Kommunstyrelsen 2018-03-19, § 82
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 268
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 30
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchefen
Kommunchefen
Tills vidare
En gång per mandatperiod
Kommunstyrelsens reglemente och delegeringsordning

Sida

3 (5)
Inledning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen utse en direktör. Direktören ska ha den
ledande ställningen bland kommunens anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen samt fastställa direktörens övriga uppgifter.
Instruktionen syftar till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktören. En
tydlig fördelning av uppgifter i en instruktion ger förutsättningar för en bra samverkan.
Instruktionen är en trygghet både för de förtroendevalda och för direktören.
I Sunne kommun har direktören benämningen kommunchef.
Kommunchefens uppdrag
Kommunens ledande tjänsteperson

•
•
•
•
•
•
•

Kommunchefen är högsta chef och den ledande tjänstepersonen inom kommunen.
Kommunchefen ska arbeta med stor integritet avseende information och underlag för beslut
och vara ett stöd för både majoritet och minoritet i styrelsen.
I kommunchefens arbetsuppgifter ingår bl.a. beslutsfattande, beredning, rapportering,
uppföljning och kontroll i enlighet med denna instruktion.
Kommunchefen ansvarar för att genom sin förvaltning stödja kommunstyrelsen i att
övergripande leda, samordna och utveckla koncernen.
Kommunchefen ansvarar för att samordning sker mellan VD i de kommunala bolagen och
chefer i kommunledningsgruppen.
Kommunchefen ska verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda
och tjänstepersoner.
Kommunchefen utser sin ersättare vid kortare frånvaro tex semester. Om kommunchefen ej
kan fullgöra sina uppgifter under en längre period fattas beslut om tillfälligt förordnande enligt
kommunstyrelsens delegationsordning.

Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen

•

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens presidium har
kommunchefen en drivande roll att utveckla och effektivisera kommunens organisation och
verksamheter liksom att utveckla kommunen som geografiskt område.

Externa kontakter/representation

•

Kommunchefen ska företräda kommunen i bland annat kontakter med näringslivet, regionala
organ, statliga organ, andra kommuner, regioner, medborgare och organisationer, nationellt
och internationellt. Arbetsfördelningen mellan kommunchef och kommunstyrelsens
ordförande i dessa frågor sker i samverkan mellan dem.

Massmedia

•
•

I kommunchefens uppdrag ingår att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia som gäller
med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen.
Kommunchefen ansvarar för att ha kontakter med massmedia med allt som rör förvaltningens
uppdrag.

Krisberedskap och civilt försvar

•

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson vid kris eller svår påfrestning och
ansvarsprincipen är grunden för kommunchefens agerande. Det innebär att den som har
ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i
samhället.
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•

Kommunchefen har ansvar för att de förberedelser som behövs för verksamheten under
höjd beredskap och krig inom ramen för civilt försvar vidtas.

Säkerhetsskydd

•

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson gällande säkerhetsskydd.
Kommunchefen har ansvar för de förberedelser som behövs.

Uppdrag inom de politiska organen
Verkställighet av politiska beslut

Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att kommunförvaltningen verkställer alla politiska beslut
och att beslut som inte kan verkställas återkopplas.
Kommunfullmäktige
• Kommunchefen

får delta i överläggningen i samtliga ärenden i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen och dess utskott

•

•
•
•
•

Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredningen och beslutsunderlaget av
kommunstyrelsens samtliga ärenden och beslut. Beredningen ska hålla god kvalité och
beslutsunderlagen ska komma kommunstyrelsen till handa i god tid innan sammanträde.
Kommunstyrelsen har alltid möjlighet att lägga fram förslag med eget underlag till beslut.
Kommunchefen ska närvara och har yttranderätt i kommunstyrelsen och allmänna utskottet.
Kommunchefen har även närvaro och yttranderätt i kommunstyrelsens övriga utskott.
Kommunchefen ansvarar för föredragningar i kommunstyrelsen. Föredragningar kan överlåtas
till sakkunniga.
Då kommunchefen har insyn i den dagliga verksamheten ansvarar hon/han för att
kommunstyrelsen hålls informerad om verksamheten på ett sådant sätt att kommunstyrelsen
kan ta ansvar för verksamheten och fullgöra sitt uppdrag.
Kommunchefen ska vid behov och på kommunstyrelsens begäran informera om den löpande
verksamheten, organisation, kostnadsutvecklingen och omvärldsförändringar som påverkar
verksamhetsområdet.

Övriga nämnder

•
•

Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i samtliga nämnder inom kommunen.
Vidare är kommunchefen föredragande tjänsteperson i krisledningsnämnden.

Uppdrag inom kommunstyrelsens förvaltning
Övergripande

•
•

Kommunchefen biträder kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet
som beskrivs i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.
Kommunchefen ansvarar för att kommunens förvaltning organiseras och fungerar på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt.
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Chefsuppdraget

•
•
•
•
•

Kommunchefen svarar för rekryteringen av och anställer chefer i kommunledningsgruppen.
Kommunchefens uppdrag omfattar också utformningen av anställningsvillkor.
Kommunchefen svarar för arbetsgivarrollen gentemot chefer i kommunledningsgruppen.
Kommunchefen är lönesättande chef och ansvarar för utvecklings- och lönesamtal med dessa
chefer.
Kommunchefen ansvarar för att leda, stödja och samordna chefer i kommunledningsgruppen.
Syftet med detta är att utveckla strategiska koncernövergripande och gemensamma uppgifter.
Kommunchefen ska verka för att cheferna i sina uppdrag beaktar koncernövergripande frågor
och anlägger ett koncernperspektiv.
Kommunchefen har mandat att ta initiativ till en utvärdering och utveckling av arbetsformerna mellan verksamheterna, kommunledningsstaben och kommunstyrelsen.

Uppdrag inom bolag i koncernen Sunne fastighets AB och Rottneros park och
trädgård AB
• Kommunchefen har närvaro och yttranderätt i samtliga bolagsstyrelser inom koncernen.
• Kommunchefen ska bevaka att ägardirektiven i kommunens bolag följs och ansvara för att
kommunstyrelsens uppsiktsplikt kontinuerligt efterföljs.
Instruktionens förhållande till delegationsordningen
•

Kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutar var för sig om kommunchefens delegerade
beslutanderätt genom delegationsordningar eller särskilda beslut.

Uppföljning av uppdraget
• En fortlöpande dialog ska föras mellan kommunchefen och kommunstyrelsens
ordförande om uppdragets innehåll och prioriteringar.
• Uppföljningen av uppdraget ska göras årligen vid ett medarbetarsamtal med
kommunstyrelsens ordförande. Detta ska också, tillsammans med andra lönekriterier,
vara ett underlag för lönesamtal.

