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 Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommunchef  

 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson och anställd av 

kommunstyrelsen. Uppdrag för kommunchefen fastställs av kommun-

styrelsen. Kommunchefen rapporterar i första hand till kommunstyrelsens 

ordförande. Uppdraget som kommunchef är komplext och förutsätter 

kontinuerlig dialog och samråd med de politiska företrädarna, för att på bästa 

sätt genomföra givna uppdrag. 

 

Kommunchefen är chef för förvaltningen under kommunstyrelsen. 

Kommunchefen har ansvar för att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt 

att verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommunchefen ska arbeta med stor 

integritet avseende information och underlag för beslut och bistå både 

majoritet och minoritet i styrelsen. 

 

I kommunchefens uppdrag ingår att: 

 

 I samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande 

roll att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens 

organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv 

 

 Arbeta för en effektiv organisation med tydliga styrprinciper, ledning, 

samordning, struktur, uppföljning, utvärdering och analys samt en god 

arbetsmiljö 

 

 Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner 

 

 Initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete i 

kommunens organisation 

 

 Ansvara för att beslutade planer, program, policys, riktlinjer, regler, 

instruktioner samt lagar och avtal efterlevs i organisationen 
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 Ansvara för en ekonomisk helhetssyn över gränser i organisationen 

 

 Verkställa Kommunstyrelsens visionsarbete; att göra Hällefors mer 

attraktiv som kommun och arbetsgivare 

 

 Verkställa Kommunstyrelsens visionsarbete gällande attraktionskraft 

och näringslivsfrågor 

 

 Fortsätta att hålla i arbetet med ledarutbildning, styrdokument och 

integration och ansvara och bidra till att organisationen ställer sig 

bakom rutiner och arbetssätt. 

 

 Ha arbetsplatsträffar (APT) medarbetar- och lönesamtal med direkt 

underställda chefer och medarbetare enligt gällande samverkansavtal 

 

 Ansvara för de ärenden som framgår av Kommunstyrelsens 

delegeringsordning  

 

 Ansvara för de arbetsmiljöuppgifter, som delegerats från KSO till 

kommunchef 

 

Externa kontakter 

 

I samverkan med den politiska ledningens företrädare ska kommunchefen 

representera kommunen vid externa kontakter till exempel: Länsstyrelsen i 

Örebro län, Region Örebro län, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

Örebro Universitet, intresseorganisationer, lokalt och regionalt näringsliv 

samt lokalt föreningsliv och medborgare. 

 

Massmedia 

 

I kommunchefens uppdrag ingår att skapa ett öppet och transparent 

förhållande till media. Utgångspunkt är offentlighetsprincipen. Tillgänglighet 

och tydlighet ska prägla kommunikationsarbetet. 

 

Arbetsuppgifter i relation till politiska organ 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningen ska riktas till 

kommunchefen 

 

Kommunchefen är ytterst ansvarig för underlag till beredningen av samtliga 

ärenden till kommunsstyrelsen och dess utskott. 

 

Kommunchefen har ansvar för föredragningarna vid kommunstyrelsen och 

dess utskotts sammanträden. Kommunchefen får uppdra till annan 

tjänsteperson att vara föredragande 

 

Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt vid kommunsstyrelsen och dess 

utskotts sammanträden. 

 

Kommunchef ska vara närvarande vid kommunfullmäktiges sammanträden 

när så kommunfullmäktiges ordförande önskar. 



3(3) 

 

 

Krisledning 

 

Kommundirektören leder och ansvarar för kommunens kris och 

beredskapsledningsgrupp, samt är ytterst säkerhetsansvarig i detta uppdrag 

ingår även att säkerställa att rutiner utvecklas och övas i samverkan med 

Bergslagens Räddningstjänst. 

 

Uppföljning av uppdraget 

 

Uppföljning av uppdraget ska göras vid minst ett årligt utvärderingssamtal 

med kommunstyrelsens ordförande. Utvärderingsamtal ska tillsammans med 

kommunens lönekriterier vara underlag för ett årligt lönesamtal.  

 

Uppdatering av föreliggande instruktion och uppgiftsfördelning 

 

Instruktionen ska uppdateras minst vart fjärde år eller vid förändring av 

kommunchefens uppdrag. Uppdatering fastställs av kommunstyrelsen. 

 

 

Hällefors 2018-02- 

 

 

 

Annalena Jernberg   Tommy Henningsson 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 


