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Instruktion för kommunchefen
Inledning
Enligt Kommunallagen kap 7 § 1 ska det finnas en person i organisationen
som har den ledande ställningen som chef för förvaltningen under
kommunstyrelsen. Eda kommun har valt titeln kommunchef för denna
befattning. Kommunchefen fungerar som en länk mellan de förtroendevalda
och förvaltningen.

Kommunchefens uppdrag
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson dvs chef för
kommunstyrelsens förvaltning och ansvarig för samarbetet inom
förvaltningen och dess bolag.
Kommunstyrelsen anställer kommunchef, ger uppdrag och det är dit
kommunchefen rapporterar. Vid kortare frånvaro tex semester utser denne
ersättare och vid längre frånvaro än 4 veckor beslutar kommunstyrelsen om
detta.
Kommunchefen har det yttersta ansvaret för förslag till beslut och
verkställandet av politiska beslut.
Med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt tillgängliga styroch kontrollsystem ska kommunchefen verkställa beslut som denne anser
förverkligar fastlagda mål vad avser verksamhetens innehåll och kvalitet på
det mest kostnadseffektivt sättet.
Kommunchefen ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation
fungerar på ett rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt sätt, i enlighet med
lagar, förordningar och kommunens styrdokument.
I kommunchefens arbetsuppgifter ingår därför att:
•

Ansvara för att principer för styrning, ledning, uppföljning,
utvärdering och kontroll är fastställda och verkställs.

•

Fastställa förvaltningsorganisation

•

Utveckla kommunens verksamheter.

•

Ta nödvändiga initiativ bl. a. inom ramen för kommunstyrelsens
uppsiktsskyldighet.

•

Verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och ansvarsfördelning
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.

•

Stödja förtroendevalda och finnas till för såväl majoritet som
opposition i styrelsen.
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Representation/externa kontakter
Kommunchefen ska i internationella, nationella, regionala och lokala
kontakter representera och företräda Eda kommun. Kommunchefen har ett
övergripande ansvar för att utveckla former för dialog och samverkan samt
att Eda kommun är representerat på ett ändamålsenligt sätt i externa
sammanhang.

Massmedia
Kommunchefen är ansvarig för mediekontakter som rör kommunstyrelsens
förvaltning, men har också ansvaret för att hela den kommunala
organisationen strävar efter goda mediekontakter.

Krisledning
Kommunchefens roll i krisledning regleras i krisledningsplanen.

Kommunchefens roll gentemot politiska organ
Kommunchefen ansvarar för att förtroendevalda får det stöd och kvalitativa
beslutsunderlag som de behöver för att kunna fatta beslut. Kommunchefen
ger anvisningar och uppdrag till tjänstepersoner utifrån fattade beslut samt i
förekommande fall anger hur de ska tolkas.
Kommunfullmäktige
Kommunchefen ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden när så
kommunfullmäktiges ordförande önskar.
Kommunstyrelsen och dess utskott
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess
utskott.
Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen och dess utskott och ansvarar för att dessa bereds och
föredras samt att besluten verkställs. Kommunchefen kan delegera till andra
att ansvara för beredning och föredragning.
För ärenden som kommer från annan nämnd/utskott eller bolagsstyrelse har
kommunchefen ansvar för att komplettering sker med yttrande och
beslutsförslag, till exempel med avseende på finansiering av förslagen.
Kommunchefen ansvarar också för att kommunstyrelsen hålls informerad
om verksamheten på sådant sätt att kommunstyrelsen kan ta ansvar för
verksamheten. Vid alla ordinarie sammanträden ska kommunchefen
rapportera till kommunstyrelsen, i den ordning kommunstyrelsen beslutat
om löpande verksamhet, kostnadsutveckling och omvärldsförändringar som
påverkar verksamhetsområdet, uppkomna tvister av betydelse och
uppsägning av viktigare avtal ska alltid innefattas i rapporteringen.
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Övriga politiska organ
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder
och utskott efter beslut av berörd ordförande och kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunchefen ansvarar för att övervaka att nämnder och utskott fullgör
sina åtaganden för den interna kontrollen, inklusive riskanalyser, i enlighet
med lagstiftningen och kommunens regler.

Kommunchefens roll gentemot förvaltningen
Kommunchefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunchefen är chef över verksamhetscheferna och avdelningscheferna i
kommunledningsstaben och utövar därvid arbetsgivarrollen. Detta innebär
verksamhetsansvar, arbetsmiljöansvar, personalansvar och ekonomiansvar.
Kommunchefen ansvarar för samordning av strategiska och
kommunövergripande frågor i ett koncernperspektiv.
Kommunchefen ansvarar också för:
•

Säkerställa att av kommunstyrelsen beslutad delegationsordning
följs.

•

Ledning och fördelning av arbetet i hela förvaltningen.

•

Utveckling av förvaltningens organisation och arbetssätt.

•

Leda och samordna kommunens strategiska planering.

•

Leda och samordna kommunens ekonomi samt uppföljning av
verksamheterna och dess resultat.

•

Utveckling och omvärldsbevakning.

•

Stärka kommunens varumärke.

•

Ansvara för utförandet av delegerade verksamheter och projekt.

Kommunchefens roll gentemot de kommunala bolagen
Kommunchefen ska hålla sig informerad om verksamheterna i kommunens
bolag och ansvarar för samordning med kommunens
förvaltningsorganisation.
Kommunchefen ska vara beredd att ta på sig uppdrag i de nuvarande och
eventuellt framtida kommunalt ägda bolagen.

Uppföljning av uppdraget
Uppföljningen av uppdraget skall göras vid utvärderingssamtal med
kommunstyrelsens ordförande. Det skall också, tillsammans med andra
lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal.
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