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Riktlinjer för förordnanden av verksamhetschef 
 
Inledning 
Kumla kommun ska fortsätta att på ett hållbart sätt utvecklas till en attraktiv 
kommun att leva och verka i. Kommunen ska präglas av hög tillgänglighet, service 
och demokrati. Ledarskapet i den kommunala verksamheten är en viktig strategisk 
fråga. Med väl fungerande ledarskap får vi den slagkraft i organisationen som behövs 
för att klara dagens och framtidens utmaningar.  
 
Kumla kommun ska som arbetsgivare kännetecknas av ett strategiskt och 
professionellt ledarskap. Engagemang, tydlighet, empati och mod är de ledord som 
ska leda till ständig förbättring av vår verksamhet. Som chef i Kumla kommun är du 
ambassadör och har i första hand fokus på invånarna och deras bästa. 
 
Syfte 
 
Syftet med detta dokument är att tydliggöra rutinerna kring förordnandet av 
verksamhetschefsuppdraget genom uppföljningen och utvärderingen av uppdraget. 
Samt vad som händer om förordnandet upphör. 
 
Anställningsform 
 
Anställningsformen för verksamhetschefer är en tillsvidareanställning i kommunen 
med ett förordnande på en viss tid som verksamhetschef. Förordnandet sker inom 
anställningsavtalets ram och förordnandetiden är vanligtvis mellan 2 och 3 år, andra 
överenskommelser kan göras.  
 
Utvärdering av förordnande 
 
I god tid, i normalfallet nio månader, före förordnandetidens utgång ska 
förvaltningschef initiera frågan om hur den fortsätta anställningen ska utformas. En 
dialog mellan förvaltningschef och verksamhetschef ska föras, en sittning mellan 
verksamhetschef och de fackliga företrädarna som berörs av verksamhetschefens 
arbete där en utvärdering av hur arbetet har fungerat ska genomföras och 
representant för de närmast underställda cheferna ska tillfrågas om hur arbetet har 
fungerat (se bilaga 1 för förslag på frågeställningar). När en samlad bild finns ska 
förvaltningschef och verksamhetschef återigen träffas och ha en dialog kring det 
fortsatta arbetet. 
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Beslut om huruvida verksamhetschefen ska få förlängt förordnande eller erbjudas 
annan tjänst i kommunen ska tas senast sex månader innan förordnandet upphör.  
 
Avslut 
 
Förordnandet kan brytas i förtid med sex månaders varsel från endera part. Då 
arbetsgivaren tar initiativ till avslut innan förordnandet gått ut ska godtagbara skäl 
finnas enligt de krav som ställs på chefer i Kumla kommun (se bilaga 2).   
Vid ett avslut kan fyra möjliga vägar prövas; 
 
1) Om arbetsgivaren i samband med att förordnandet gått ut väljer att låta 
verksamhetschefen gå tillbaka till sin grundanställning ses lönen över i förhållande till 
lönenivån för den befattningsgrupp inom vilken grundanställningen finns, varpå en 
omreglering av lönen kan behöva ske.  
 
2) Väljer verksamhetschefen att själv avsluta förordnandet i förtid eller i samband 
med att förordnandet gått ut för att gå över till annan verksamhet i kommunen äger 
arbetsgivaren rätt att omreglera lönen.  
 
3) Om arbetsgivaren har för avsikt att skilja verksamhetschefen från sin befattning 
utan att erbjuda alternativ anställning inom kommunen ska verksamhetschefen 
erbjudas ett individuellt anpassat avgångsvederlag.  

 

4) Pension, verksamhetschefen avslutar sitt uppdrag i och med att han/hon tar 

ut pension. 
 
 
 
Information i samband med tillträdet 
 
Redan när en verksamhetschef tillträder sitt förordnande ska denne ha ett samtal 
med förvaltningschefen där riktlinje för förordnande av verksamhetschef gås igenom 
och verksamhetschefen får skriva under att denna tagit del av och förstått 
innebörden av riktlinjen. 
 
Förvaltningschefens ansvar 
 
När det blir aktuellt att avsluta eller avbryta ett förordnande är det 
förvaltningschefen som ansvarar för arbetet kring den avgående verksamhetschefen. 
Det är förvaltningschefen som har ansvar för hela processen enligt ovan. Ansvaret för 
förvaltningschefen upphör först när verksamhetschefen har fått ett nytt uppdrag i 
organisationen alternativt när verksamhetschefen har avslutat sin anställning i 
kommunen. 
 
Stöd till förvaltningschef 
I organisationen finns kompetensstöd till förvaltningschefen under hela processen 
genom handläggare och chef på personalavdelningen. 
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Besked 
 
Det personliga samtalet mellan förvaltningschef och verksamhetschef ska planeras i 
god tid. Vid första samtalet ska tid avtalas för nästa samtal. Det är viktigt att skapa 
utrymme för förtydligande och fördjupad dialog kring orsakerna till avslutet av 
förordnandet och även samtal om framtiden och nya arbetsuppgifter. Tidigare 
utvecklingssamtal kan nu också aktualiseras och vara ett stöd i processen. Samtalet 
ska dokumenteras. 
 
Stöd till verksamhetschef 
 
Verksamhetschef ska erbjudas handledning/stödsamtal eller annan form av 
utvecklingsstöd då verksamhetschefen inte får förlängt förordnande. Detta samtal 
bör inte äga rum förrän samtalen mellan förvaltningschef och verksamhetschef har 
kommit en bit på vägen. Som stöd till verksamhetschef finns även 
företagshälsovården. 
 
Erbjudande om stöd till verksamhetschef ska kvarstå så länge behov finns. 
 
Medarbetare och övriga i organisationen 
 
Verksamhetschef ska ges möjlighet att avsluta sitt uppdrag på ett tillfredställande 
sätt. Berörda medarbetare, fackliga organisationer och organisationen i övrigt ska 
informeras. 
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Bilaga 1 
 
Förslag på uppföljnings-/utvärderingsfrågor 
 
Syftet med frågorna är att få en helhetsbild av verksamhetschefen i dennes uppdrag. 
 
Förvaltningschef - Verksamhetschef 

1. Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? Något du skulle vilja förändra? 

Behöver du hjälp/stöd med något? Kompetensutveckling? 

2. Vad har ni åstadkommit för förändringar/förbättringar under det senaste 

året? Hur har utfallet av dessa blivit? Blev det som du tänkt? Finns det något 

du skulle ha gjort annorlunda?  

3. Vad är dina mål med verksamhetens arbete, kort- och långsiktigt?  

4. Vad har varit din största utmaning samt största framgång? 

5. Vad ser du som viktiga områden att arbeta vidare med? Hur tänker du dig att 

göra detta? 

6. Hur har samarbetet med andra funktioner fungerat? Mig som 

förvaltningschef/ under ställda chefer/ medarbetare/ kollegor/ fackliga 

företrädare/ stödfunktioner? 

7. Hur fungerar samarbetet i ledningsgruppen?  

8. Anser du att ni utnyttjar de tilldelade resurserna på bästa sätt? 

 
Förvaltningschef - Kollega till verksamhetschef 

1. Hur har samarbetet med verksamhetschefen fungerat? 

2. Känner du att ni har kunnat föra resonemang och haft gemensamma projekt 

tillsammans där verksamhetschefen har deltagit? 

3. Har det varit lätt att kommunicera med verksamhetschefen? 

4. Har verksamhetschefen kunnat vara ett stöd och ett bollplank till dig? 

 
Förvaltningschef – representant för de närmast underställda cheferna 

1. Har verksamhetschefen varit ett stöd för dig i ditt arbete? 

2. Känner du att verksamhetschefen varit lätt att få kontakt med om du har 

behövt det?  

3. Har du fått feedback från verksamhetschefen i den utsträckning du önskar? 

4. Hur väl har verksamhetschefen hanterat eventuella problem som uppstått?  

5. Har verksamhetschefen tagit för mycket, för lite eller lagom tid på sig att 

fatta beslut? 

6. Har verksamhetschefen lyssnat på sina underställda chefer vid 

beslutsfattande? 

7. Har verksamhetschefen fått med sig cheferna i beslutet? 

8. Hur upplever du de krav som ställts på dig från verksamhetschefen? 

Rimliga/orimliga? 

9. Vad behöver verksamhetschefen förbättra i sitt ledarskap? 

10. Är du nöjd med verksamhetschefen?  
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Förvaltningschef – fackliga företrädare 

1. Hur har samarbetet med verksamhetschefen fungerat? 

2. Känner ni att ni kan föra en dialog med verksamhetschefen? 

3. Hur har samverkan fungerat? 

4. Vad har fungerat bra i ert samarbete? 

5. Vad kan utvecklas? 

6. Hur väl har verksamhetschefen hanterat eventuella problem som har 

uppstått?  

7. Är ni nöjda med verksamhetschefen? 
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Bilaga 2 

Uppdrag ledarskap/chef 
 

Denna uppdragsbeskrivning vänder sig till dig som är ledare/chef eller vill bli ledare/chef i 

Kumla kommun. 

Kumla ska fortsätta att på ett hållbart sätt utvecklas till en attraktiv kommun att leva och 

verka i. Kommunen ska präglas av hög tillgänglighet, service och demokrati. 

Ledarskapet i den kommunala verksamheten är en viktig strategisk fråga. Med väl fungerande 

ledarskap får vi den slagkraft i organisationen som behövs för att klara dagens och framtidens 

utmaningar och som levandegör kommunens vision ”25 000 invånare år 2025”. 

Kumla kommun ska som arbetsgivare kännetecknas av ett strategiskt och professionellt 

ledarskap. Engagemang, tydlighet, empati och mod är de ledord som ska leda till ständig 

förbättring av vår verksamhet. 

Kumla kommuns höga krav på din förmåga, dina egenskaper och din attityd. Som ledare är du 

ambassadör och det förväntas att du bidrar till en positiv bild av Kumla kommun. 

För ett framgångsrikt ledarskap och utvecklingsarbete är vårt förhållningssätt till andra och till 

vårt uppdrag avgörande. Hela vår verksamhet ska i första hand ha fokus på invånarna och 

deras bästa. 

Du är chef genom att du 

•  ansvara för enhetens budget, planering, genomförande och uppföljning 

•  fastställer enhetens mål samt följer upp resultat och prestatoner 

•  tar personalansvar 

•  är arbetsgivarföreträdare 

•  har kunskap om och agera i enlighet med lagar, avtal, myndighetsföreskrifter och efterlever 

beslut fattade i kommunen. 

 

Du är ledare genom att du 

•  har uppdraget och medborgarna i fokus 

•  tydligt kommunicera mål och förväntade resultat 

•  samspelar med förtroendevalda och har tilltro till det politiska uppdraget 

•  bidrar till öppenhet och dialog 

•  har ett förhållningssätt som präglas av en öppen och bejakande kultur där alla bemöts 

likvärdigt 

•  visar respekt för medarbetarna och har tillit till deras förmåga att ta ansvar 

•  är en förebild och agerar konsekvent 

•  ständigt lär - dig själv och andra 
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•  skapar stolthet kring uppdraget 

•  samverkar 

•  skapar ett klimat som kan möta krav på förändring och utveckling. 

 

Du agerar strategiskt genom att du 

•  ser kommunen som en helhet och den egna verksamhetens roll i denna 

•  är omvärldsbevakare och följer den utveckling som har betydelse för verksamheten 

•  tar de initiativ som krävs för att utveckla och förändra verksamheten 

•  prioriterar insatser och använder resurser effektivt 

•  respekterar den ekonomi och budget som är given för verksamheten. 

 

 
Jag har tagit del av och förstått innebörden i denna uppdragsbeskrivning. Jag 
ställer mig helt och fullt bakom detta och ska i mitt uppdrag som chef 
eftersträva att förverkliga innehållet. 
 
Ort och datum________________________________________________ 
Namnteckning________________________________________________ 
Namnförtydligande____________________________________________ 
Titel__________________________ 


