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Skapa stabila spelregler mellan politik 
och förvaltning 
Den svenska välfärden är världsberömd och har stort förtroende. Invånarna har med 
rätta höga förväntningar på den offentliga sektorn och den service som levereras. 
Alla ska få tillgång till god vård. Skolan och förskolan ska hålla hög kvalitet liksom 
servicen på äldreboendet. 

I takt med att den kommunala sektorns uppgifter blivit fler har organisationen vuxit. 
Den kommunala sektorns karaktär har också förändrats. Allt mer av verksamheten 
läggs ut på privata utförare vilket kräver uppföljning, kontroll och nya rutiner. 
Verksamheten är komplex vilket ställer stora krav på att medarbetarna har rätt 
kompetens. 

Den ledande tjänstemannen i kommunen, ofta kallad kommundirektör, har ett 
viktigt uppdrag. Kommundirektören ansvarar bland annat för att servicen till 
medborgarna är finansierad och att politikerna har bra underlag för att fatta 
beslut i frågor som rör medborgarna. Samspelet mellan politiker och tjänstemän 
måste fungera. Trots det fokuserar kommunallagen enbart på den demokratiska 
organisationen. 

Kommundirektörsföreningen och Jusek har genomfört en undersökning bland 
landets kommundirektörer. Undersökningen visar att drygt en tredjedel arbetar 
i en organisation som saknar en överenskommen arbetsfördelning mellan den 
ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Bara en av fem har en skriftlig 
överenskommelse. 

För att tjänstemän ska få rätt förutsättningar att driva den dagliga verksamheten 
behöver rollerna mellan de ledande politikerna och högsta tjänstemannen bli 
tydligare. Kommunallagen borde därför reglera den ledande tjänstemannens uppdrag 
genom att det i varje kommun och landsting ska finnas en instruktion som beskriver 
uppdraget.   

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur kommunallagen ska 
moderniseras. Nu behöver utredaren arbeta fram skarpa förslag som kan förtydliga 
tjänstemannens roll i kommunallagen. Då skapas bättre förutsättningar för offentlig 
sektor att leverera en välfärd i världsklass. 

Magnus Hedberg  Staffan Isling
vd Jusek  ordförande i kommundirektörsföreningen

 



Om undersökningen 
Jusek och Sveriges kommundirektörsförening genomförde en enkätundersökning 
under perioden maj–juni 2014. Undersökningen skickades till den ledande tjänste
mannen i samtliga 290 kommuner. Svarsfrekvensen var 40 procent för hela gruppen. 
I de största och minsta kommunerna, de med färre än 5 000 invånare eller fler än 
100 000 invånare, var svarsfrekvensen lägre än i mittenkommunerna. Resultaten 
är i något högre utsträckning giltiga i kommuner med storlekar mellan 5 000 och 
100 000 invånare, till vilka 90 procent av Sveriges kommuner hör. Ingen av de två 
kommunerna med fler än 500 000 invånare har besvarat enkäten.

Med ledande tjänsteman menar vi i denna undersökning kommundirektörer/
kommun chef/statsdirektör.  Den vanligaste titeln är kommundirektör, vilket är den 
titel vi använder i rapporten. 

Kommundirektörsföreningen i Sverige är en ideell förening 
som är politiskt och fackligt oberoende. Föreningen ska främja 
skapandet av nätverk och kollegialt utbyte mellan kommunernas 
ledande tjänste män och tydliggöra och stärka yrkesrollen för 
kommunens ledande tjänstemän. Medlemmar är kommunernas 
ledande tjänsteman.

Kommundirektörsföreningen
i Sverige



Rollerna mellan politiker och 
tjänstemän kan bli tydligare 
Kommunerna leds sedan lång tid tillbaka av både politiker och tjänstemän. 
Tjänstemännen  deltar till exempel i arbetet med att leverera underlag till de politiska  
besluten  och ansvarar för att verkställa de beslut som politikerna fattar. Trots att 
många tjänstemän har ansvar för att leda den kommunala verksamheten är det 
bara politikernas ansvar som relegeras i kommunallagen. Samarbete mellan ledande 
politiker  och tjänstemän skapas lokalt i kommuner. Till vardags behöver rollerna 
fungera för att få till ett bra samarbete. 

Rollerna mellan tjänstemän och politiker 
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Samarbete mellan den politiska ledningen och den högsta tjänstemannen kan bli 
enklare om spelreglerna är tydligare. 70 procent av kommundirektörerna upplever 
att rollfördelningen mellan den politiska ledningen och tjänste manna organisa tionen 
är ganska tydlig. Endast nio procent upplever att rollerna är mycket tydliga och 
21 procent  upplever att det inte är särskilt tydligt. 

Något fler kommundirektörer upplever att rollerna mellan den politiska  ledningen 
och de som högsta ledande tjänsteman är tydligare . 15 procent tycker att det är 
mycket tydligt och 66 procent ganska  tydligt medan 16 procent säger att det inte är 
särskilt tydligt. 3 procent  tycker att rollerna  inte alls är tydliga.  

Sveriges kommun direktörs förening och Jusek vill främja utvecklingen av 
offentlig sektor.



Kommunerna saknar en tydlig 
beskrivning av uppdraget  
Det är upp till den enskilda kommunen att utarbeta en beskrivning av rollen 
som kommundirektörer och ta fram en överens kommen arbetsfördelning mellan 
den ledande tjänstemannen och den politiska  ledningen. 

Kommunerna saknar skriftlig beskrivning av tjänsten som ledande 
tjänsteman 
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Endast 32 procent av kommundirektörerna i undersökningen uppger att det finns 
en skriftlig beskrivning av arbetsgivarens krav på tjänsten som ledande tjänsteman. 
67 procent svarar att det saknas. 

Jusek är 
fackförbundet  för landets  ledande  

tjänste män i 
offentlig sektor

Med tydliga roller mellan politiker och tjänstemän skapas en effektiv, rättsäker och 
kvalitativ verksamhet. Det räcker inte med instruktioner för ett fungerande samarbete 
– det behövs tid för dialog också.



Få har en överenskommen arbetsfördelning mellan tjänsteman och politiker  
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Många kommuner saknar en överenskommen arbetsfördelning mellan  den ledande 
tjänstemannen och den politiska ledningen. 44 procent har en muntlig överens
kommelse och bara en av fem har en skriftlig instruktion.

Detta kan skapa en otydlighet kring ansvar och roller. Bland de ledande tjänste
männen är det till exempel en tredjedel som saknar en beredningsordning som ger 
den ledande tjänstemannen ansvar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen. 

Så många som 60 procent har varken en skriftlig eller muntlig arbetsordning som 
reglerar den ledande tjänstemannens roll gentemot de kommunala bolagen. 

6

Kommunallagen bör reglera så att det i varje kommun och landsting ska finans en 
instruktion som beskriver uppdraget för den ledande tjänstemannen. Då skapas 
tydliga roller. Lösningen gör det möjligt för organisation att anpassa roller och 
uppdrag utifrån förutsättningarna.



Dags att förtydliga rollerna i 
kommunallagen 
En majoritet vill att de anställdas roll ska regleras i kommunallagen 
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53 procent av de ledande tjänstemännen tycker att de anställdas roll bör regleras i 
kommunallagen. Knappt en tredjedel tycker inte att rollen ska regleras. Många har 
inte tagit ställning. 

En överenskommen arbetsfördelning efterfrågas 
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65 procent av de ledande tjänstemännen tycker att kommunallagen bör reglera att 
kommunen ska arbeta fram en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande 
tjänstemannen och den politiska ledningen. Knappt en tredjedel av kommun
direktörerna efterfrågar inte en reglering. 
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Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, 
trygghet och villkor. Med drygt 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

Jusek
Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Tel 08665 29 00. Epost jusek@jusek.se. www.jusek.se 


