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Instruktion för kommunchef - beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för kommunchefen
Sammanfattning av ärendet
Instruktion för kommunchefen
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och har en drivande roll
för att utveckla kommunens verksamhet med nytta för medborgarna som
utgångspunkt. Kommunchefen ska ägna särskild uppmärksamhet åt
strategisk planering och policyfrågor.
Kommunchefens uppgifter i förhållande till den politiska organisationen
I dialog med den politiska ledningen ska kommunchefen strategiskt och
systematiskt arbeta för kommunens utveckling och att resultatmålen
uppfylls. Kommunchefen ska ge kommunstyrelsen stöd i sitt uppdrag att
leda kommunen och samordna förvaltningen med inriktning på hög kvalitet
och effektivitet. Kommunchefen svarar för att kommunstyrelsen får
professionell sakkunskap i sitt arbete att leda kommunen i den riktning som
visionen och berednings- och budgetmål pekar ut. Kommunchefen är
förvaltningens ledande bärare av visionen och högst ansvarig för att policys
och riktlinjer följs.
Kommunstyrelsens uppdrag ska alltid riktas till kommunchefen och
kommunchefen svarar för att besluten verkställs och följs upp i tid.
Kommunchefen ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas
och bolagens verksamheter som kommunallagen kräver.
Det är kommunchefens uppgift att i samverkan med kommunstyrelsen se till
att det finns en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda
och tjänstemän.
Kommunchef anställs av kommunstyrelsen.
Kommunens ledande tjänsteman
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och chef för hela
organisationen. Det åligger denne att samordna och utveckla strategiska
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kommunövergripande uppgifter utifrån visionens tankar och de mål och
riktlinjer som är beslutade. Utgångspunkten ska vara medborgarperspektivet.
Kommunchefen svarar för att anställa de personer som behövs för att på ett
effektivt och målinriktat sätt driva kommunens verksamheter.
Kommunchefen utformar för att nå detta mål den organisation som erfordras.
Externa kontakter
Kommunchefen ska bibehålla och utveckla kommunens externa kontakter
med organisationer och offentlig förvaltning på kommunal, regional och
nationell nivå.
Kommunchefen ska i samarbete med Center of Innovation utveckla
kontaktnätet med näringslivet.
Kommunchefen ska representera och företräda Vårgårda kommun i
strategiska och övergripande frågor och sammanhang.
Kommunikation
Kommunchefen ska verka för en väl fungerande intern- och extern
kommunikation, med syfte att bidra till att medborgarna och medarbetarna
känner sig väl informerade och att kommunen har goda relationer med
omvärlden.
Ledningskontrakt
I samband med medarbetarsamtal utformas och uppdateras
ledningskontraktet. Medarbetarsamtalets deltagare är kommunalråden och
kommunchef och ska genomföras årligen. Kommunstyrelsens ordförande är
ansvarig för att ledningskontrakt upprättas och att kommunstyrelsen blir
informerad genom meddelande.
Jämställdhetsanalys
Ärendet berör inte kvinnor eller män.
Ärendet synliggör inte kvinnor eller män.
Ärendet kan ej få olika effekter för kvinnor eller män.
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