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Våra styrdokument

[Normerande]
Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
Regler – Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]
Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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Lagreglering

Av 7 kap. kommunallagen (2017:725) framgår:
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta
att direktören ska ha en annan benämning.
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
I Ulricehamns kommun ska den ledande tjänstemannen ha benämningen kommunchef.
Lydelsen i 2 § kommunallagen omfattar förvaltningen under kommunstyrelsen. Eftersom
Ulricehamns kommun har en samlad förvaltning under kommunstyrelsen innebär detta att
instruktionen tydliggör hur kommunchefen leder den samlade kommunala
förvaltningsorganisationen.
Föreliggande instruktion fastställer kommunchefens uppgifter. Till detta kommer
kommunchefens beslutanderätt, som framgår av delegationsordning.
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Kommunchefen är ledande tjänsteman

Kommunchefen är Ulricehamns kommuns ledande tjänsteman och chef över den samlade
kommunförvaltningen. Kommunstyrelsen och dess ordförande ger uppdrag till
kommunchefen och är den instans som chefen rapporterar till.
Kommunchefen ska, inom ramen för kommunorganisationen, på lämpligt sätt organisera
förvaltningsorganisationen för att leverera mot de politiskt fastställda målen.
Kommunchefen ska verka för en strategisk och hållbar utveckling av Ulricehamn kommun i
enlighet med politiskt fastställda mål.
Kommunchefen ska vara drivande i att utveckla och effektivisera förvaltningsorganisationen.
Kommunchefen ansvarar för att förvaltningsorganisationens arbete bedrivs i enlighet med
lagar, föreskrifter och kommunala styrdokument.
Kommunchefen anger principer för styrning, ledning, kontroll och uppföljning inom
kommunkoncernen.
Kommunchefen leder förvaltningsledningsgruppen. Denna roll innebär att hålla ihop det
samlade arbetet i förvaltningsorganisationen så att den politiska ledningens intentioner får
genomslag och att synergier tillvaratas. Kommunchefen ska verka för ett samarbetsklimat
inom kommunorganisationen som främjar ett tvärsektoriellt arbetssätt så att helheten
stödjer delarna och delarna stödjer helheten.
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Kommunchefens roll avseende
nämndorganisation

Kommunchefen ansvarar för beredning och föredragning av ärenden till kommunstyrelsen
och dess utskott samt till nämnderna, men kan delegera detta till andra tjänstepersoner.
Kommunchefen ansvarar för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut.
Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningsorganisation ska riktas till kommunchefen.
Kommunchefen ska arbeta med stor integritet när det gäller information och
beslutsunderlag.
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden och har närvaro- och yttranderätt
vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder.
Kommunchefen ska verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och ansvarsfördelning
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Kommunchefen är samordningsansvarig för kommunens samtliga verksamheter. I det
arbetet ingår att som arbetsgivarrepresentant ha ett gott samarbete med kommunens fackliga
organisationer inom ramen för det lokala samverkansavtalet.
I de ärenden där kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt till kommunchefen ska detta
framgå av kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunchefen ska biträda kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämndernas
verksamhet.
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Kommunchefens roll avseende
kommunala bolag

Kommunchefen är verkställande direktör i moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och
ansvarar såsom koncernchef för samordning mellan bolag och kommunorganisation.
Kommunchefen ansvarar för beredning av anställnings- och lönevillkor för VD i de helägda
dotterbolagen.
Kommunchefens ansvarsområden och mandat inom bolagskoncernen i övrigt framgår av
styrelsens instruktion för VD.
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Kommunchefen är extern
kontaktperson för förvaltningen

Kommunchefen är förvaltningsorganisationens primära kontaktperson gentemot aktörer
utanför kommunkoncernen, såväl inom offentlig som privat sektor. I samverkan med
kommunstyrelsens ordförande ska kommunchefen i regionala och nationella organ
representera och företräda kommunen i strategiska och övergripande frågor.
Kommunchefen ansvarar för förvaltningsorganisationens kontakter med massmedia.
Kommunchefen ansvarar för förvaltningsorganisationens kontakter gentemot medborgare
och allmänhet.
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Uppföljning av uppdraget

Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommunchef och ansvarar för
medarbetar- och lönesamtal med kommunchefen i samråd med det beredande utskottet.
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