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Instruktion för kommundirektören i Danderyds kommun
Den rättsliga regleringen
Kommunallagen
I 7:e kapitlet kommunallagen (2017:725) finns de regler som rör de anställda i kommunen
eller landstinget. För direktören regleras följande i 1 – 3 §§.



Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.



Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.



Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

Instruktion för kommundirektören
Direktörens benämning
Direktören i Danderyds kommun benämns kommundirektör.

Direktörens ställning
Kommundirektören i Danderyds kommun har den ledande ställningen bland de anställda i
Danderyds kommun.
Kommundirektören är chef för kommunledningskontoret samt för förvaltningscheferna.
Kommundirektören kan inte underordnas annan anställd i kommunen. Tjänsten som
kommundirektör kan inte heller delas med annan anställd.

Kommunens ledande tjänsteman
Kommundirektören ska verka för att samspelet mellan kommunens förvaltning och de
förtroendevalda fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa att den
kommunala verksamheten fungerar på ett rättssäkert och effektivt sätt och att de politiska
besluten får genomslag. Kommundirektören ska verka för en tydlig roll- och
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uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän. Kommundirektören har ett ansvar
att driva utveckling och effektivisering av kommunens verksamheter.

Ledning och samordning
Kommundirektören ansvarar för att det finns en god samordning mellan förvaltningscheferna
och att dessa i sina uppdrag beaktar såväl de nämndspecifika frågorna som de
kommunövergripande och att de anlägger ett kommunperspektiv i sitt arbete.
Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen i dess uppgift enligt kommunallagen att
leda och samordna kommunens angelägenheter, ha uppsikt över de övriga nämnderna,
kommunala bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommundirektörens uppgifter i förhållande till kommunstyrelsen och arbetsutskottet
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga fram förslag till och verkställa
kommunstyrelsens beslut. För ärenden som kommer från annan nämnd eller från kommunägt
bolag har direktören det yttersta ansvaret för att komplettering sker med yttrande och
beslutsförslag. Kommundirektören ansvarar för att föredragning görs i kommunstyrelsen och
arbetsutskottet när så önskas. Sådan föredragning görs av kommundirektören eller annan
tjänsteman som kommundirektören utser.

Kommundirektörens uppgifter i förhållande till kommunfullmäktige
Kommundirektören ska närvara vid fullmäktiges sammanträden.

Kommundirektörens uppgifter i förhållande till kommunens helägda bolag
Verkställande direktör tillsätts av bolagets styrelse. Kommundirektören bereder
tillsättningsärendet tillsammans med styrelsens ordförande. Övriga uppgifter för
kommundirektören i förhållande till kommunens bolag ska framgå av särskilda beslut.

Externa kontakter
Det ligger i uppdraget att följa frågor av betydelse för Danderyds kommun och att bevaka
kommunens intressen. Detta medför bland annat kontakter med regionala organ, statliga
organ, andra kommuner, landsting, medborgare, näringsliv, föreningar, organisationer och
massmedia. När det gäller massmedia ska kommundirektören verka för att det i kommunens
förvaltning finns den öppenhet i bemötande av massmedia som gäller med utgångspunkt från
bland annat offentlighetsprincipen. Kommundirektören har ansvaret för att den kommunala
organisationen strävar efter bra massmedierelationer.
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Kommunledningskontorets organisation
Kommundirektören är förvaltningschef för kommunledningskontoret och svarar för att
kontoret är ändamålsenligt organiserat för att kunna lämna adekvat stöd till kommunstyrelsen
och den övriga organisationen. Kommundirektören beslutar om kontorets uppdelning i
avdelningar och enheter.
Beslut om anställning av personal inom kommunledningskontoret samt övriga
personaladministrativa beslut inom kontoret tas enligt gällande delegationsordning.
Kommundirektören anställer avdelningschef.
Kommundirektörens roll som förvaltningschefernas chef
Enligt kommunstyrelsens reglemente anställer kommunstyrelsen förvaltningschefer.
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och fullgör arbetsgivarrollen gentemot
dem. Kommundirektören leder processen vid rekrytering av förvaltningschef och svarar för
att samråd sker med respektive nämndordförande innan beslut.
------------------------------------------------O----------------------------------------------------------

