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Lagreglering 
Utifrån kommunallagen (2017:725) ska en instruktion för kommundirektören upprättas och 

beslutas av kommunstyrelsen. Instruktionen ska beskriva kommundirektörens ansvar och 

befogenheter som inte regleras i delegationsordningen eller anställningsavtal. 

Kommundirektörens instruktion  
Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen som också definierar dennes uppdrag. 

Kommunstyrelsens ordförande följer upp kommundirektörens uppdrag och effektuerar 

arbetsmiljöansvaret. Kommundirektören är Luleå kommunkoncerns ledande tjänsteperson. 

I kommundirektörens uppdrag ingår att  
- leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över samtliga 

nämnders, inklusive gemensamma nämnder och berörda kommunalförbunds 

verksamheter samt bolag 

- med stor integritet och lyhördhet arbeta som demokratins företrädare och 

skickliggöra samtliga partier i fullmäktige 

- klara ut principerna för styrning, ledning, samordning, uppföljning, utvärdering och 

kontroll 

- fastställa en ledningsorganisation   

- verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner. 

Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen 
Direktören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation 

och verksamheter. Det är naturligt att direktören också har en roll i utvecklingen av 

kommunens som ort eller geografiskt område. Avvägningen mellan dessa uppgifter och 

rollfördelning mellan direktören och kommunstyrelsens ordförande framgår av denna 

instruktion.  

Både kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande arbetar med externa kontakter 

gällande medborgare och organisationer, länsstyrelse och andra regionala organ, 

högskola/universitet och andra statliga organ, andra kommuner och landsting samt 

näringsliv. Kommundirektörens roll vid externa kontakter och samverkan sker på 

motsvarande organisatoriska nivå i syfte att ge kommunstyrelsen underlag för beslut samt 

planering och uppföljning av redan fattade beslut. Avstämning mellan kommundirektören 

och kommunstyrelsens ordförande sker kontinuerligt.  

 

 

 



Som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll, och 

som kommunens främsta informationskanal, har massmedierna en strategisk 

roll i kontakterna mellan kommunen och medborgarna. En viktig uppgift för 

kommundirektören är att främja öppenhet i relationen med massmedia. Kommundirektören 

är ansvarig för kontakterna med media i frågor som rör kommunstyrelsens förvaltningar och 

har också ansvar för att hela den kommunala organisationen eftersträvar goda relationer 

med media och lämnar ärliga och korrekta uppgifter. 

Arbetsuppgifter kopplade till politiska organ 

Kommunstyrelsen och dess utskott 

Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till 

kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige. För ärenden som kommer från 

annan nämnd eller bolagsstyrelsen har kommundirektören ansvar för att eventuell 

komplettering sker med yttrande och beslutsförslag.  

 

Kommundirektören ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens beslut. 

 

Kommundirektören ansvarar för föredragningar. Direktören kan delegera detta t.ex. till en 

förvaltningschef eller lämplig tjänsteperson med god insyn i aktuellt ärende. 

Kommundirektören kan på begäran agera föredragande inför kommunfullmäktige. 

 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott. 

Ordföranden och direktören klargör sinsemellan i vilken utsträckning och på vilket sätt 

direktören ska delta i överläggningarna.  

 

Att ta erforderliga initiativ är en naturlig del av uppdraget för kommundirektören. Det gäller 

bl. a. inom den uppsiktsskyldighet över kommunens verksamheter som enligt 

kommunallagen vilar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektören ska gemensamt komma överens om arbetsformer för hur ärenden till 

kommunstyrelsen ska hanteras och beredas. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning/kommunstaben 

Kommundirektören är chef för kommunstaben och samordnar kommunstyrelsens övriga 

förvaltningar (räddningstjänst och arbetsmarknadsförvaltning). 

 

Övriga nämnder och förvaltningar 

Alla punkter i detta avsnitt berör en svår roll för kommundirektören och de kräver särskild 

uppmärksamhet.  

 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt 

nyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. 

 

Kommundirektören ansvarar för att styra och leda förvaltningsorganisationen.  

Kommundirektören är ytterst ansvarig för den samlade förvaltningsorganisationen och ska 

säkerställa att verksamheten drivs och utvecklas professionellt.  

 



Samtliga förvaltningschefer är anställda av kommunstyrelsen. Anställning och eventuell 

avveckling av förvaltningschefer ingår i kommundirektörens uppdrag och framgår av 

kommunstyrelsens delegationsordning. Vid anställning av förvaltningschefer ska samråd 

med berörd nämndsordförande ske.  

 

Kommundirektören effektuerar arbetsgivarrollen samt håller löpande utvecklings- och 

lönesamtal med förvaltningscheferna. Som chef över förvaltningscheferna, svarar 

kommundirektören för att förvaltningscheferna i sina uppdrag beaktar 

kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Chefskapet innebär en rätt 

att ge förvaltningscheferna uppdrag.  

 

Kommunstyrelsen har även arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för avdelningschefen för 

miljö- och bygg samt säkerhetsskyddchefen. Detta ansvar effektueras av kommundirektören.   

 

Arbetsuppgifter kopplade till kommunala bolag 

Moderbolag och bolag i kommunens bolagskoncern 

Kommundirektören ansvar för att samordning sker mellan kommunala bolag och 

förvaltningar i kommunkoncernen. Samordningen inom de kommunala bolagen sker via VD 

i moderbolaget.   

 

Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen att utöva uppsiktsplikt gentemot bolagen 

på uppdrag av kommunfullmäktige, i syfte att samordna och utveckla strategiska 

koncernövergripande och gemensamma uppgifter utifrån ett helhetsperspektiv. 

Uppsiktsplikten ska av kommundirektören löpande återrapporteras till kommunstyrelsen. 

 

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som tillsätter och avvecklar VD. På uppdrag 

av styrelsen för Luleå kommunföretag AB bereder kommundirektören rekrytering och 

avveckling av VD. Kommundirektören effektuerar arbetsgivaransvaret för VD och 

verkställer löpande löne- och medarbetarsamtal.    

  

 


