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Antagen av ks 2020-04-14, § 46. Reviderad av ks 2022-06-07, § 121. 

 
 

Instruktion för kommunchef i Sorsele kommun 

Sverige har en ny kommunallag sedan 1 januari 2018 där det av kap. 7 2 § 
framgår att kommunerna ska anta en instruktion för kommunens ledande 
tjänsteperson. I instruktionen ska fastställas hur direktören ska leda förvaltningen 
samt kommundirektörens övriga uppdrag. Lagstiftarens syfte med detta är att få 
en större likvärdighet mellan Sveriges kommuner. I lagtexten har denna person 
titel kommundirektör men i Sorsele kommun benämns ledande tjänsteperson 
kommunchef. Det som i denna instruktion benämns kommunchef är att likställas 
med kommunallagens kommundirektör. 

 
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson. Syftet med instruktionen är 
att fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens allmänna utskott anställer kommunchefen och är dennes 
arbetsgivare. 

 

Kommunchefens uppdrag 
• Vara chef över förvaltningen. 

 
• Biträda kommunstyrelsen i den uppsikt som kommunstyrelsen har över nämnder, 

bolag och förbund i enlighet med kommunallagen för att säkerställa 
verkställigheten av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut. 

 
• Leda, samordna och utveckla kommunens samlade verksamheter så att 

lagstiftning och styrdokument efterlevs samt att kommunstyrelsens krav på 
servicenivå, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås. 

 
• Ansvara för strategiska utvecklingsfrågor där kontakt med näringsliv, länsstyrelse 

och övriga regionala organ ingår samt kontakter med statliga organ, andra 
kommuner och regioner samt medborgare och organisationer. 

 
• Kommunchefen arbetar med integritet och lyhördhet mot kommunstyrelsen. 

 
• Utveckla planerings- och styrmodeller, uppföljnings- och utvärderingsmodeller 

samt ha ett särskilt ansvar för kommungemensamma rutiner som ger koncernnytta 
totalt sett. 

 
• För kommunchefens övriga befogenheter och arbetsuppgifter hänvisas till 

kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

• Kommunchefen ska verka för goda relationer till media och se till att 
offentlighetsprincipen efterlevs. I uppdraget ingår även att verka för att hela den 
kommunala organisationen strävar efter goda relationer med media. 

 
• Vara huvudansvarig tjänsteperson för kommunens arbete med krisberedskap.  
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Antagen av ks 2020-04-14, § 46. Reviderad av ks 2022-06-07, § 121. 

 

Kommunstyrelsen och dess utskott 
 

Kommunchefen: 
• Kommunchefen ska omsätta kommunstyrelsens mål och strategier i handling. 

 
• Regelbundet ge kommunstyrelsen och dess ordförande information hur 

genomförandet av de politiska besluten går och vid eventuella avvikelser lämna 
förslag till alternativa åtgärder. 

• Är ytterst ansvarig för beredning av alla ärenden. 

• Ansvar för att beslut verkställs. 

• Initierar, bereder och lägger förslag till ärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

• Har närvaro- och yttranderätt. 
 

Kommunfullmäktige och övriga nämnder 

Kommunchefen: 
• Har närvaro- och yttranderätt i kommunfullmäktige och kommunens nämnder. 
 
 

Under kris- eller höjd beredskap 

• Beslutar i ärenden som är säkerhetsskyddsklassificerade. 

• Kan ta beslut om att starta upp krisledningsorganisationen och kalla till 
initieringssammanträde. Kan även besluta om beredningsgruppen sammansättning 
som situationsanpassas efter händelsens omfattning och typ. 

• Leder och fördelar arbetet så att organisationen klarar 3 dygn.  

• Ansvarar över kontakten med krisledningsnämnden samt över att ta fram en 
samlad lägesbild för kommunen. 
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