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Instruktion för kommunchef
Innehållet i denna instruktion ska beslutas i kommunstyrelsen en gång varje mandatperiod
och/eller i samband med att ny kommunchef anställts. Instruktionen ska även kunna
aktualiseras för revidering när det finns behov av detta.

Arbetsuppgifter relaterade till den politiska organisationen
Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott men kan delegera till andra att ansvara för beredning och föredragning. För
ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse ansvarar kommunchefen för
komplettering med yttrande och beslutsförslag.
Kommunchef:
•

ansvarar för verkställande av kommunstyrelsens beslut.

•

ska arbeta med stor integritet avseende information och underlag och biträda både den
politiska ledningen och oppositionen i styrelsen.

•

ska inför kommunstyrelsen alltid rapportera om större händelser eller avvikelser inom
tjänstepersonsorganisationen och kommunledningsförvaltningen samt återrapportera de
uppdrag som kommunstyrelsen givit kommunchefen

•

ansvarar för att samberedning sker av ärenden innan de behandlas av facknämnd då
beslut ska tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

•

ska biträda kommunstyrelsen och ta nödvändiga initiativ i den uppsiktsplikt över
nämndernas verksamhet som beskrivs i kommunallagen.

•

ska ansvara för att de av kommunfullmäktige beslutade ledningsuppdragen och andra av
kommunstyrelse och kommunfullmäktige beslutade uppdrag verkställs i hela
organisationen

•

ansvarar för rekrytering av förvaltningschefer tillsammans med personalchef och
facknämndens ordförande. Beslut om anställning av förvaltningschef tas av
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

•

har närvaro-, yttrande- samt initiativrätt i samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt i
Piteå kommunföretag AB´s styrelse (PIKAB).

•

bör närvara vid kommunfullmäktiges möten och ska närvara när kommunfullmäktiges
ordförande så beslutar.
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Kommunens ledande tjänsteperson
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson. Kommunstyrelsen anställer chefen, ger
uppdrag och är den instans chefen rapporterar till.
Kommunchef:
•

ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt i enlighet med de styrande dokument som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige fastställt.

•

ansvarar för förvaltningsorganisationens principer för styrning, ledning samt
uppföljning, utvärdering och kontroll utifrån av kommunfullmäktige beslutad styr- och
ledningsmodell.

•

är chef över förvaltningscheferna. Förvaltningschefsgruppen utgör den samlade
ledningsfunktionen för kommunen som samordnar övergripande frågor för hela
kommunen.

•

är säkerhetschef med det yttersta tjänstepersonsansvaret för kommunens säkerhetsarbete
inom områdena Skydd mot olyckor, Krishantering och höjd beredskap/civilt försvar,
Internt skydd, Informations-och cybersäkerhet samt Författnings- och säkerhetsskydd.

•

är chef för kommunledningsförvaltningen under kommunstyrelsen och ansvarar för
förvaltningens ledning.

•

kan initiera organisationsförändringar inom kommunledningsförvaltningen.
Förvaltningens avdelningsorganisation beslutas av kommunstyrelsen.

Roll i förhållande till kommunens bolag samt externa parter
Kommunchefen ska uppmärksamt följa och tillsammans med koncern VD agera i frågor som
rör kommunens bolag. Kommunchef ansvarar för samordning med kommunens
förvaltningsorganisation.

Roll i förhållande till externa parter
I förhållande till externa parter ska kommunchefen uppmärksamt följa och agera i de frågor
som är av betydelse för kommunen. Kommunchefen ska, för tjänstepersonsorganisationens
räkning, företräda Piteå i regionala och nationella sammanhang i strategiska och övergripande
frågor samt ha ett övergripande ansvar för att kommunen i övrigt är representerad på ett
ändamålsenligt sätt i externa sammanhang.

Roll i förhållande till media
I kommunchefens uppdrag ingår att skapa den öppenhet gentemot media som följer av bland
annat offentlighetsprincipen. Kommunchefen är ansvarig för mediakontakter som rör
kommunstyrelsens förvaltning. Kommunchefen kan hänvisa mediakontakter till annan
tjänsteperson inom kommunen.
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Uppföljning av uppdraget
Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommunchef fått och ansvarar för
medarbetar‐ och lönesamtal med chefen.

Övrigt
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har kommunchefen
en drivande roll för att utveckla och effektivisera de kommunala verksamheterna. Chefen har
också roll i utvecklingen av kommunen som ort.
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