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Instruktion för kommunchef i Ånge
Kommun
Fastställd av: Kommunstyrelsen
Fastställd när: ÅÅÅÅ-MM-DD, §PPP
Revideras: Varje mandatperiod eller i samband med att en ny kommunchef
anställs

1 Bakgrund
Enligt 7 kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) gäller följande; Kommunstyrelsen ska utse en
direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen.
Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. Kommunstyrelsen ska i
en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska
också fastställa direktörens övriga uppgifter.

2 Kommunchefens uppdrag
Kommundirektören i Ånge kommun benämns kommunchef.
Kommunstyrelsen anställer kommunchef samt beslutar om anställning. Kommunstyrelsens
ordförande ansvarar för utvecklings- och lönesamtal med kommunchefen.
Kommunchefen har den ledande ställningen bland de anställda och är chef för den förvaltning
som finns under styrelsen. Kommunchefen har rätt att besluta om organisationsförändringar
inom kommunledningsförvaltningen. Kommunchefen ska verka för en tydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Kommunchefen ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens formulerade mål och riktlinjer, och att angivna
budgetramar hålls. Kommunchefen ansvarar för förvaltningsorganisationens principer för
styrning, ledning samt uppföljning, utvärdering och kontroll.
Kommunchefen har en drivande roll i arbetet med att utveckla och effektivisera kommunens
organisation och verksamhet.
Kommunchefen ansvarar för att kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut verkställs.
Om fattade beslut, oavsett anledning, inte kan verkställas ska kommunchefen skyndsamt
rapportera detta till Kommunstyrelsen med angivande av orsak och förslag om fortsatt
handläggning av ärendet.
Kommunchefen ansvarar för att stödja kommunstyrelsen i att övergripande leda och samordna
kommunen och dess verksamheter inklusive bolagen.
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Kommunchefen ska även biträda kommunstyrelsen i dess uppgift att ha uppsikt över de övriga
nämndernas, de gemensamma nämndernas, kommunalförbundens och de kommunala bolagens
verksamhet.

2.1 Beredning av ärenden
Kommunchef är ytterst ansvarig för att ärenden som kommunstyrelsens utskott och
kommunstyrelsen ska behandla är tillfredsställande beredda och utredda samt förenliga med
gällande lagar, föreskrifter och kommunens styrande dokument och reglementen.
Kommunchefen ansvarar för att föredragning görs i kommunstyrelsen och dess utskott när så önskas.
Den föredragningen görs av kommunchefen eller annan tjänsteman som kommunchefen utser.
För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse ansvarar kommunchefen för
komplettering med yttrande och beslutsförslag, till exempel med avseende på finansiering av
förslagen.

2.2 Förvaltningschefer
Kommunchefen ansvarar, efter samråd med facknämnders ordförande, för rekrytering av
förvaltningschefer. Kommunchefen beslutar om anställning och avveckling av
förvaltningschefer.
Kommunchefen är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med
förvaltningscheferna, samt för direkt underställda medarbetare i organisationen.
Kommunchef är chef för kommunledningsförvaltningen under
kommunstyrelsen och över förvaltningscheferna. Kommunchefen ansvarar för att det finns en
god samordning mellan nämndernas förvaltningschefer och att dessa i sina uppdrag beaktar såväl
de nämndspecifika frågorna som de kommunövergripande och har ett kommunperspektiv i sitt
arbete.

2.3 Närvaro- och yttrande och initiativrätt
Kommunchefen ska närvara och har initiativrätt vid kommunstyrelsens och dess utskotts
sammanträden, och är ansvarig för att utse ersättare vid förhinder.
Kommunchefen har rätt att närvara samt initiativrätt vid nämndernas och de
kommunala bolagens sammanträden.
Kommunchefen ska närvara och vid kommunfullmäktiges sammanträde, och är ansvarig för att
utse ersättare vid förhinder.

2.4 Delegation och attesträtt
Delegation och attesträtt framgår av separat delegationsordning samt attestreglemente för
kontroll av kommunens ekonomiska transaktioner.

2.5 Externa kontakter
Kommunchefen ska i ett regionalt och nationellt perspektiv följa frågor som är av betydelse för
Ånge kommun och bevaka kommunens intressen.
Kommunchefen ska verka för att det i hela kommunförvaltningen finns den öppenhet i
bemötande av massmedia och allmänheten som gäller med utgångspunkt från bland annat
offentlighetsprincipen.
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2.6 Säkerhet
Enligt beslutad krisledningsplan kan uppdraget för kommunchefen vidgas. Kommunchefen
leder, samordnar och planerar arbetet i krisledningsgruppen samt är kontakt till
krisledningsnämnden.

