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Kommunstyrelsens instruktion för
kommundirektören
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt 7 kap 1 § kommunallagen (2017:725) utse en direktör. Direktören
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns
under styrelsen.
Enligt 7 kap 2 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören
ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga
uppgifter.
Övergripande
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och får sitt uppdrag från och svarar
inför kommunstyrelsen.
Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen när det gäller att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över samtliga nämnders och
berörda kommunalförbunds verksamheter.
Kommundirektören ska även biträda kommunstyrelsen att på kommunfullmäktiges uppdrag
utöva ägarskap över de kommunala bolagen.
Kommundirektören ska säkerställa verkställigheten av kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges beslut.
Kommundirektören deltar på kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts sammanträde och har
yttranderätt.
Kommundirektören deltar på kommunfullmäktiges möten och kan yttra sig om så begärs.
Chefsuppdraget
Kommundirektören är chef över kommunstyrelsens förvaltning och organiserar och leder denna
så att den arbetar i enlighet med politiska beslut och målsättningar.
Kommundirektören ska säkerställa att förvaltningen har rätt kompetens, förmåga och kapacitet
att utreda, bereda och verkställa beslut.
Kommundirektören är chef över förvaltningschefer och stabschefer och har arbetsmiljöansvar
för dessa samt håller medarbetarsamtal samt tar beslut om lön.
Kommundirektören ansvarar för rekryteringsprocessen av förvaltningschefer och stabschefer,
anställningen av dessa beslutas av kommunstyrelsen.
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Kommundirektören beslutar om organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltning.
Kommundirektören initierar förvaltningsövergripande förändringar som beslutas av
kommunstyrelsen.
Kommundirektören ska säkerställa att ett koncernperspektiv genomsyrar kommunens arbete, där
såväl förvaltningar som bolag tar ett gemensamt ansvar för att åstadkomma största möjliga nytta
för medborgarna och effektivast möjliga resursutnyttjande.
Kommundirektören ska säkerställa att principer om styrning, ledning, uppföljning, utvärdering
och kontroll hanteras i enlighet med fastställd ordning.
Kommundirektören ska leda en koncernledningsgrupp för att löpande samordna styrningen av
strategiskt viktiga frågor inom kommun, bolagskoncern, kommunalförbund och delägda bolag.
Kommundirektören ska säkerställa att förvaltningschefer arbetar utifrån ett kommun- och
koncernövergripande perspektiv och ansvara för samordning, ledning och fördelning av
förvaltningsövergripande uppdrag samt stödja förvaltningscheferna i deras specifika
uppdrag.
Externa kontakter
Kommundirektören ska aktivt arbeta med och vårda externa kontakter i organ där tjänstemän
samverkar, såsom t ex näringsliv, akademi, statliga- och regionala organ samt andra
kommuner och regioner på nationell och internationell nivå.
Kommundirektören ska ha hålla sig informerad om verksamheten i de samarbetsorgan som
kommunen har del i.
Kommundirektören representerar kommunen i övrigt där kommunstyrelsen, dess ordförande,
kommunfullmäktige eller annan beslutat detta vara lämpligt/önskvärt.
Anställningen
Tjänsteman med benämningen kommundirektör enligt denna instruktion anställs tillsvidare
och har en sådan ledande befattning som gör att tjänsten är undantagen från Lagen om
anställningsskydd (LAS) och Arbetstidslagen (ATL).
Särskilt anställningsavtal ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsens ordförande där
lön, tjänstepension, andra förmåner samt villkor vid anställningens avslutande regleras.
Det dagliga arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret över kommundirektören utövas av
kommunstyrelsens ordförande, som också svarar för att löpande uppföljning av
kommundirektörens uppdrag, lönesamtal och lönesättning.
Om kommundirektören ej kan fullgöra sina uppgifter under en längre period ska en
överenskommelse göras med kommunstyrelsens ordförande, om vem som under tiden ska ha
det fulla ansvaret.
Beslut om att avsluta kommundirektörens anställningsförhållande fattas av
kommunstyrelsen.
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En fortlöpande dialog ska föras mellan kommundirektören och kommunstyrelsens
ordförande om uppdragets innehåll och prioriteringar.
Planerings- och informationsmöten ska hållas regelbundet mellan kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande.
Kommundirektören har att som ledande tjänsteman representera kommunen i
kommunövergripande sammanhang.
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till kommunstyrelsen,
verkställa och därefter följa upp kommunstyrelsens beslut.
Kommundirektören ska se till att erforderliga beslutsunderlag finns tillgängligt för
kommunstyrelsens beslut.
Omvärld
Kommundirektören ska genom utåtriktat arbete och aktivt deltagande i aktuella sammanhang
hålla sig väl orienteras om omvärldsutveckling av betydelse för kommunen.
Utveckling
Kommundirektören ska initiera utveckling och effektivisering av organisation och
verksamhet.
Kommundirektören ska vara länken mellan kommunstyrelsen och
förvaltningsorganisationen.
Krisberedskap och civilt försvar
Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman vid kris eller svår påfrestning och
ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det innebär att den som har
ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i
samhället.
Kommundirektören har ansvar för att de förberedelser som behövs för verksamheten under
höjd beredskap och krig inom ramen för civilt försvaret vidtas.
I övrigt hänvisas till dokumentet ”Plan för extraordinära händelser”.
Säkerhetsskydd
Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman gällande säkerhetsskydd.
Kommundirektören har ansvar för att de förberedelser som behövs.
I övrigt hänvisas till dokumentet ”Plan för Säkerhetsskydd i Karlshamns kommun.

