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§ 280

Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/0434

Sammanfattning
I samband med att den nya kommunallagen (2017:725) trädde i
kraft infördes en bestämmelse om att kommunstyrelsen ska utse en
direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (KL 7 kap 1
§). Styrelsen ska anta en instruktion för direktören (KL 7 kap. 2 §).
Av instruktionen ska det framgå hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen och vilka övriga uppdrag direktören
har.
I maj 2019 antog kommunstyrelsen en skrivelse från
kommunstyrelsens presidium avseende kommundirektörens roll i
Lunds kommun. Frågor som särskilt skulle belysas var:






Om kommundirektören i fortsättningen bör vara formell chef
över förvaltningschefer
Arbetsgivaransvar för förvaltningschefer
Rekrytering av förvaltningschefer
Lönesättning av förvaltningschefer
Gränsdragning mellan ansvarig nämnd samt
kommundirektörens rådighet över förvaltningschefer

Utredningen ska innehålla förslag till minst två möjliga framtida
organisationer med rollfördelning för Lunds kommun.
Båda uppdragen har beretts samtidigt av kommunkontoret
(KS2017/0925) (KS2019/0434)

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2019
Bilaga till utredning kommundirektörers roll den 5 augusti 2019
Bilaga kommunförteckning den 5 augusti 2019
Bilaga förslag arbetsinstruktion för kommunstyrelsen

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta
att

Justerare

fastställa arbetsinstruktion för kommunstyrelsen.
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Fanny Johansson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta
att som förslag till Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen anta
förslaget med följande förändringar:
under 1.1 Förhållande till delegationsordningen stryka ”De
åtgärder som vidtas i enlighet med denna instruktion är inga
formella beslut utan betraktas som verkställighet och betraktas som
löpande förvaltningsåtgärder. Åtgärderna ska inte anmälas.”
under 2.1 Instruktion för kommunstyrelsen ersätta ”har ansvar
för att hålla utvecklings- och lönesamtal med kommundirektören.
Kommunstyrelsens ordförande ska i detta samråda med presidiet”
med ”har ansvar för att tillsammans med kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande för att hålla utvecklings- och lönesamtal med
kommundirektören.”
-

under 2.1 Instruktion för kommunstyrelsen tillfoga punkter:






samt kommunstyrelsen 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande har inom sitt uppdrag att företräda kommunen i
kontakt med medborgare och intressenter, myndigheter och
organisationer, andra kommuner, region stat och
internationellt (tillsammans med kommunfullmäktiges
presidium)
samt kommunstyrelsen 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande har inom sitt uppdrag att leda kommunstyrelsens
arbete och delta i dess beredningar, råd, utskott, delegationer
samt ansvara för kontakt med nämnderna
samt kommunstyrelsen 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande har inom sitt uppdrag att i samarbete med
kommundirektören svara för kontakter med kommunens
förvaltningschefer

Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Arbetsuppgifter mot politiska organ stryka ”ansvarar för att
säkerställa att beslut verkställs och genomförs”
Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Arbetsuppgifter mot politiska organ ersätta ”ansvarar för att
verkställa kommunstyrelsens beslut och uppdrag” med ”ansvarar för
att verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
och uppdrag”.
Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Arbetsuppgifter mot politiska organ tillfoga ”ska ha regelbunden
dialog med kommunstyrelsens ordförande respektive 2:e vice
ordförande.”
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Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Arbetsgivaransvar tillfoga ”ansvarar för arbetsgivarrollen
inkluderande de arbetsmiljöuppgifter som följer av
arbetsmiljöansvaret gentemot respektive förvaltningsdirektör.
Respektive förvaltningsdirektör svarar dock gentemot respektive
nämnd för sin verksamhet.”
Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Arbetsgivaransvar stryka ”kommunens förvaltningsdirektörer” ur
meningen ”är chef för kommunens förvaltningsdirektörer och
biträdande kommundirektör”
Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Arbetsgivaransvar tillfoga följande punkter:







är ansvarig för uppföljning av förvaltningschefers arbete efter
överenskommelse med kommunstyrelsens presidium
ansvarar för förvaltningschefernas utveckling
beslutar om förbud mot bisyssla för förvaltningschef
ansvarar för att det finns god samordning mellan
förvaltningschefer och de kommunala bolagens vd:ar
leder förvaltningschefsgruppen i arbetet med
kommunövergripande frågor och att de i sitt arbete anlägger
ett kommungemensamt perspektiv.
har i viss utsträckning rätt att disponera förvaltningscheferna
för kommungemensamma utvecklings- och
samordningsinsatser.

Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Strategisk utveckling av den kommunala organisationen ersätta
”ansvarar för i strategiska frågor för den kommunala verksamheten”
med ” bistår kommunstyrelsen i strategiska frågor för den
kommunala verksamheten”
Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Roll i förhållande till externa aktörer ersätta ”företräder kommunen i
övergripande och strategiska frågor och kontakter med externa
intressenter, organisationer och myndigheter nationellt och
internationellt i samverkan med kommunstyrelsens ordförande”
med ”företräder kommunen i övergripande och strategiska frågor
och kontakter med externa intressenter, organisationer och
myndigheter nationellt och internationellt i samverkan med
kommunstyrelsens presidium och i förekommande fall även med
kommunfullmäktiges presidium”.
Under 2.2 Instruktion för kommundirektören under avsnittet
Roll i förhållande till externa aktörer ersätta ”ansvarar för kontakter
med länsstyrelse och andra regionala organ, högskola/universitet
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och andra statliga organ samt andra kommuner, landsting etc. i
samverkan med kommunstyrelsens ordförande” med ”ansvarar för
kontakter med länsstyrelse och andra regionala organ,
högskola/universitet och andra statliga organ samt andra
kommuner, landsting etc. i samverkan med kommunstyrelsens
presidium”.
Stycket 2.3 Instruktion för biträdande kommundirektören utgår
i sin helhet.
Under 2.4 Instruktion för kommunens förvaltningsdirektör
under avsnittet ersätta ”är förvaltningens yttersta kontakt med
kommunledningen och ska säkerställa att kommunstyrelsen är
informerad om frågor av principiell beskaffenhet” med ”är
förvaltningens yttersta kontakt med kommundirektören och ska
säkerställa att kommunstyrelsen är informerad om frågor av
principiell beskaffenhet”.
att skicka förslaget på remiss till samtliga nämnder och styrelser
samt demokratiberedningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
arbetsutskottet bifaller hans eget förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

fastställa arbetsinstruktion för kommunstyrelsen.

Reservationer
Fanny Johansson (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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KS 2019/0498

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-10-28 klockan 13.00–14.45

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef, kommunkontoret
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Nilsson, kommundirektör , kommunkontoret
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Jesper Jakobsson, administrativ chef, kommunkontoret
Kajsa Hansson Sigvardsson, Pressekreterare, Kommunkontoret
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (C)
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad ledamot
Cherry Batrapo (FI), adjungerad ledamot

Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 276–316

Plats och tid för justering

Bruksgatan 22, tisdagen den 29 oktober 2019, kl 13:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 276–316

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-11-21

