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Uppdragets omfattning 

Kommundirektören har sitt uppdrag från och har anställts av kommunstyrelsen. 

Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på information och 

underlag för beslut. 

Uppdraget omfattar i stort att på kommunstyrelsens uppdrag leda, samordna och följa upp 

kommunens verksamhet mot den fastställda visionen och mål. Det innebär ett övergripande 

ansvar för ledning och styrning samt ett särskilt ansvar för kommunens övergripande 

utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser och 

externa aktörer. 

Huvuduppdrag  

Kommundirektören…. 

…är kommunens ledande tjänsteman och ansvarar för att kommunstyrelsens beslut 

verkställs.   

…ska biträda i den uppsikt över nämndernas verksamhet som beskrivs i kommunallagen 

samt har närvaro- och yttranderätt i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess 

utskott, nämnderna och bolagen. 

…är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen och dess 

utskott. För ärenden som kommer från nämnd eller bolagsstyrelse ska kommundirektören ha 

ansvar för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, till exempel med avseende 

på finansiering av förslagen.  

…har det övergripande ansvaret att leda de kommungemensamma processerna och har ett 

särskilt ansvar för kommunens övergripande utvecklingsarbete mot fastställd vision och mål. 

…har kommunstyrelsens uppdrag att svara för den kommunövergripande samordningen av 

kommunens förvaltningar och svara för arbetsgivarrollen gentemot förvaltningscheferna. 

…är VD för det kommunalt helägda Varberg Stadshus AB och svarar för den 

kommunövergripande samordningen av bolagen och ska i samråd med de kommunala 

bolagens styrelser bereda anställningar av VD, dess anställningsvillkor och den fortlöpande 

lönerevisionen.  

…är chef för kommunstyrelsens förvaltning som ska utgöra stöd till kommunstyrelsen och 

dess uppdrag.   

Uppdrag i samband med en samhällsstörning eller 

extraordinär händelse 

Kommundirektören…. 

… ansvarar för att eventuella beslut från krisledningsnämnden verkställs. 

… ansvarar för att leda och samordna den kommunövergripande krishanteringen vilket bland 

annat innebär att utgöra ordförande i en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (lokal 

ISF). 



 

… representerar kommunen, eller utser annan representant för kommunen, i en regional 

inriktnings- och samordningsfunktion (regional ISF) och har mandat att träffa regionala 

överenskommelser om inriktning och samordning.  

… har det övergripande ansvaret för att det geografiska områdesansvaret tillvaratas.  


