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Beslutshistorik 
Gäller från den 1 juni 2018 
 
Antagen av kommunstyrelsen 2018-04-25, § 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltarskap1 
-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
 
 
 
 
Uppföljning 
Hur: Dialog mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 

 
 
När: Vid behov. 
 
 

  

                                                 
1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att  
- dokumentet efterlevs 
- är tillgängligt 
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 
- dokumentet följs upp och revideras 
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
-  
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Instruktion för kommundirektören 
 
 
1. Kommundirektörens uppdrag  
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschef och 
därmed förvaltningschefernas och kommunledningsförvaltningens 
avdelningschefers chef. Vid kris är kommundirektören krisledningschef. 
 
Kommundirektören ansvarar för samordning, ledning och fördelning av 
förvaltningsövergripande uppdrag och stödjer nämnda chefer i deras specifika 
uppdrag.  

 
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att bereda ärenden till 
kommunstyrelsens och verkställa dess beslut. I beredningen av ärenden är det 
kommundirektörens ansvar att tillse att beslutsunderlagen är väl underbyggda 
samt allsidigt belysta. 
 
Kommundirektören ska verka för att skapa en helhetssyn inom 
kommunkoncernen och driva och leda de kommunövergripande och 
koncerngemensamma strategiska frågorna.  
 
Kommundirektören ansvarar för den samlade verkställighetsorganisationen så 
att samarbete ökar mellan olika kommunala instanser, för att personal och 
ekonomiska resurser används på bästa sätt. 
 
Kommundirektören ansvarar även för att verkställa en effektiv och tydlig 
ledningsorganisation. Uppdraget innebär också att utveckla och effektivisera 
kommunen som organisation genom att svara för att principer för styrning, 
ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används.  
 
2. Externa kontakter och massmedia 
Kommundirektören biträder kommunstyrelsens ordförande avseende extern 
representation för kommunen.  
 
Kommundirektören är ytterst ansvarig för förvaltningarnas kontakt med 
massmedia och utifrån det avgör kommundirektören hur mediakontakter ska 
hanteras. Kommundirektören har vidare ansvaret för att hela 
kommunorganisationen strävar efter bra relationer med massmedia. 

 
  



 

 
 

4 (5) 
INSTRUKTION FÖR KOMMUNDIREKTÖREN 
Styrdokument- Anvisningsdokument 
 

 Datum   

 2018-04-17  

 
 

3. Arbetsuppgifter mot politiska organ  
Kommunfullmäktige  
Kommundirektören närvarar vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
  
Kommunstyrelsen och dess organ  
Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till 
kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar. 
 
Kommundirektören biträder kommunstyrelsen i arbetet med den samlade 
uppsiktsplikt som beskrivs i kommunallagen och ska ta de initiativ som behövs 
med anledning av uppsiktsplikten. 
  
Kommundirektören deltar i kommunstyrelsens sammanträden. 

 
 
4. Arbetsuppgifter gentemot förvaltningen  
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommundirektören är som högsta tjänsteman chef över kommunstyrelsens 
förvaltning. Kommundirektören ansvarar för organisationsförändringar inom 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Kommundirektörens arbetsledande roll 
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och 
kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, samt övrig personal som är 
direkt underställd kommundirektören. 
 
Kommundirektören ska verka för att förvaltningschefer och avdelningschefer 
vid kommunledningsförvaltningen, alltid beaktar kommunövergripande frågor 
och arbetar utifrån ett koncernperspektiv. 
 
För samordning och stöd i koncernövergripande ledningsfrågor har 
kommundirektören en ledningsgrupp. 
 
Vid eventuell oenighet i frågor av verkställighetskaraktär mellan olika 
förvaltningar ska kommundirektören avgöra frågan. Genom delegation ansvarar 
kommundirektören för anställning och avveckling av förvaltningschefer och 
kommunledningsförvaltningens avdelningschefer.  
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Inför anställning eller avveckling av dessa ska kommundirektören samråda med 
kommunstyrelsens ordförande och respektive nämnds ordförande. 

 
5. Arbetsuppgifter gentemot kommunens bolag och Västra 

Sörmlands räddningstjänst 
Kommundirektören är ansvarig för att samordning sker, dels mellan 
bolagscheferna och förbundschefen, dels mellan dessa och förvaltningscheferna 
samt kommunledningsförvaltningens avdelningschefer. 
 
Kommundirektören ska bistå styrelsen i tillsättningen av VD i bolag där 
kommunen har ett majoritetsinflytande.  
 
6. Övrigt 
De befogenheter som delegerats av kommunstyrelsen till kommundirektören, 
framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Närvaro-, yttranderätt etcetera regleras särskilt i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, det allmänna nämndreglementet samt i kommunstyrelsens och 
respektive nämnds reglementen. 
 
 

_____________________ 
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