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Instruktion för kommunchefen i Gullspångs kommun
Från och med den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i
kraft. I lagen står det att kommunstyrelsen ska fastställa hur kommunchefen
ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommunchefens
övriga uppgifter genom en instruktion.
Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda
och kommunchefen.

Kommunchefens uppdrag
Befattningen som kommunchef i Gullspångs kommun innebär att ha den
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som
finns under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen anställer kommunchefen, ger
uppdrag och är den instans kommunchefen rapporterar till.
Kommunchefen ska aktivt delta i samarbetet inom Skaraborgs
kommunalförbund.
Uppdraget i allmänhet
Rollen som kommunchef i Gullspångs kommun innebär bland annat att:
 Ansvara för principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering
och kontroll
 Fastställa och leda förvaltningsorganisationen där verksamhetscheferna
är underställda kommunchefen
 Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda
och tjänstemän
 Ha det yttersta ansvaret för beredning av ärenden till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott.
 Ha det yttersta ansvaret för verkställighet av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott
 Kommunchefen har närvaro och yttranderätt samt rätt att göra
anteckningar i protokollet
 Kommunchefen biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt, samt
hanterar och samordnar kommunens strategiska frågor
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Utveckling av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har
kommunchefen en drivande roll för att utveckla Gullspångs kommun och
kommunens verksamheter.
Externa kontakter och media
Kommunchefen ska företräda kommunen som högsta tjänsteperson i kontakter
med andra organisationer och myndigheter, massmedia och medborgare.
I regionala och nationella organisationer ska kommunchefen representera och
företräda Gullspångs kommun i strategiska och övergripande frågor och
sammanhang. Kommunchefen har också ansvar för att Gullspångs kommun är
representerade på ett ändamålsenligt sätt i externa sammanhang.
I kommunchefens uppdrag ingår att skapa öppenhet i bemötande av
massmedia, med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen.
Kommunchefen ansvarar för att kommunens samtliga verksamheter strävar
efter en god relation med massmedia samt att de tillhandahåller korrekt
information på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Arbetsuppgifter mot förvaltningen
Kommunchefen anställer direkt underställd personal och är chef över
verksamhetscheferna.
Kommunchefen ansvarar för samordning av strategiska och
kommunövergripande frågor.
Ställföreträdande kommunchef kan utses vid kommunchefens frånvaro.
Säkerhet
Vid en extraordinär händelse har kommunchefen rätt att bestämma över all
verksamhet i kommunen i enlighet vad krisledningsnämnden beslutar. Det är
kommunchefen som ska leda, samordna och planera arbetet i
krisledningsgruppen samt vara i kontakt med krisledningsnämnden.
Vid extraordinära händelser där krisledningsnämnden inte behöver aktiveras
sammankallar kommunchefen krisledningsgruppen och beslutar om vilka
åtgärder som ska vidtas.
Uppföljning av uppdraget
Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommunchef och
ansvarar för medarbetar- och lönesamtal.
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