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1 Inledning  

Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag (Svensk författningssamling 2017:725). 

Lagens kapitel 7 behandlar kommunens anställda och  §§ 1 - 3 handlar om 

kommundirektören.  

1.1 Kommunstyrelsen ska utse en direktör 

Den nya lagen innebär bl.a. att kommunstyrelsen ska utse en direktör och fastställa en 

instruktion för direktören. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda 

och ska vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att 

direktören ska ha en annan benämning. 

I Tranemo kommun ska den ledande tjänstemannen ha benämningen kommunchef. 

2 Syfte 

Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under 

styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. Syftet med 

instruktionen är att bidra till en tydlig rollfördelning som bygger på ömsesidigt 

förtroende mellan förtroendevalda och kommunchefen. 

3 Instruktion för kommunchefen  

3.1 Inledning 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och ska ha en drivande roll för att 

utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamhet, styrning och 

ledning samt utveckling av kommunen som geografiskt område.  

Kommunchefen ska ägna särskild uppmärksamhet åt strategisk planering och 

policyfrågor. 

 

3.2 Kommunchefens uppgifter i förhållande till den politiska 

organisationen 

Kommunchefen ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda, samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder, utskott och 

bolagens verksamheter.  
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Kommunchefen ska svara för professionell sakkunskap i kommunstyrelsens arbete med 

att planera, leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter oavsett 

organisationsform. 

Kommunchefen har till uppgift att svara för verkställigheten av kommunstyrelsens 

beslut och uppföljningen av dessa.  

Kommunchefen ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 

Tranemo kommun formulerade mål och riktlinjer och att givna ekonomiska ramar hålls.  

Kommunchefen ska biträda kommunstyrelsen i den uppsiktsplikt som beskrivs i 

kommunallagen. 

Kommunchefen ska verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan 

förtroendevalda och tjänstemän. 

 

3.3 Kommunens ledande tjänsteman 

Kommunchefen ska, för den samlade organisationen, samordna och utveckla strategiska 

kommunövergripande uppgifter.  

Kommunchefen ansvarar för förvaltningens organisation och eventuella förändringar av 

denna. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för kommunchefen. Kommunchefen 

anställer sektionschefer och är sektionschefernas chef. Kommunchefen svarar för 

arbetsgivarrollen gentemot sektionschefer, för samordningen dem emellan och för att de i 

sina uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och koncernperspektiv.  

 

3.4 Sektionschef servicesektionen 

Kommunchefen är tillika sektionschef för servicesektionen. Uppgiften som sektionschef 

för servicesektionen innebär att leda, samordna och utveckla dess verksamhet.  

 

3.5 Verkställande direktör Tranemo Forum AB 

Kommunchefen är VD för Tranemo kommuns moderbolag, Tranemo Forum AB. 

Uppdraget som verkställande direktör styrs i den VD-instruktion som fastställs av 

Tranemo Forum AB:s styrelse. 

 

3.6 Externa kontakter 

Kommunchefen ska utveckla kommunens externa kontaktnät med näringsliv, 

organisationer och offentlig förvaltning på regional och nationell nivå. Kommunchefen 
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ska representera och företräda Tranemo kommun i strategiska och övergripande frågor 

och sammanhang. 

 

3.7 Kommunikation  

Kommunchefen ska verka för en väl fungerande intern- och extern kommunikation och 

att den används som ett av flera verktyg för att nå verksamhetens mål. 

 


