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Instruktion till förbundschefen tillika delegationsordning
Beslutad av förbundsdirektionen 2019-xx-xx
Enligt 9 § förbundsordningen får direktionen utse en förbundschef. Förbundschefens
uppgifter och befogenheter regleras i särskild instruktion.
Förbundschefen har sitt uppdrag från och har anställts av direktionen. Förbundschefen är
enligt förbundsordningen verkställande tjänsteman vilket innebär denne har det yttersta
ansvaret för att lägga förslag till och verkställa direktionens beslut.
Förbundschefen ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag för
beslut och vara lyhörd för samtliga medlemmar samt tjäna både majoritet och minoritet i
direktionen.
§ 1 Förbundschefens ansvar för löpande förvaltning, styrning, ledning, uppföljning,
utvärdering och kontroll av verksamheten.
Förbundschefen ansvarar inför direktionen för verksamhetens styrning, ledning, uppföljning,
utvärdering och kontroll.
I detta ansvar ingår bl.a.:













Att teckna firma inom ramen för beslutat ekonomireglemente.
Att leda verksamheten och fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp m.m.).
Att verkställa direktionens beslut.
Att utveckla och planera organisationen.
Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och
tjänstemän.
Att leda, anställa, entlediga och lönesätta personalen.
Tillse att personalen ges möjlighet till utvecklings- och lönesamtal.
Att förvalta och förhandla avtal.
Att utfärda rättegångsfullmakt för ombud.
Att ansvara för fysisk säkerhet, datasäkerhet, miljöansvar, arbetsskydd och liknande.
Att inom delegationsramen ingå avtal för förbundets verksamhet med
hänsynstagande till LOU (lagen om offentlig upphandling) samt direktionens beslut
om inköp och upphandlingar.
Att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den
löpande förvaltningen.
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§ 2 Delegation
Förbundschefen får på direktionens vägnar besluta i samtliga beslutsärenden som
ankommer på direktionen, dock inte i de fall som avses i 6 kap 38 § kommunallagen
(2017:725) eller i de fall direktionen särskilt beslutat annat.
Beslut som har fattats med stöd av delegation enligt första stycket ska anmälas
till direktionen. Anmälan ska ske på sammanträde så snart som möjligt, dock
senast på sammanträde som infaller inom tre månader från det att beslutet
fattades.
Förbundschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i stället. Om
förbundschefen utnyttjar denna rätt ska förbundschefen upprätta en delegationsordning där
fördelningen av beslutsrätten mellan de anställda anges. Beslut enligt vidaredelegation ska
anmälas till förbundschefen som bestämmer i vilken ordning detta ska ske.

§ 3 Direktionsarbete
Förbundschefen ansvarar för att direktionen har tillräckligt och genomarbetat underlag för
att kunna fatta beslut i ärenden.
Förbundschefen ansvarar för att alla ärenden som ska behandlas av direktionen
framläggs för denna. Inför sammanträde ska förbundschefen bereda alla ärenden
tillsammans med direktionens ordförande innan dagordning till direktionsmöte skickas
ut.
Förbundschefen ansvarar enligt 1 § för att verkställa direktionens beslut, samt
att återrapportera till direktionen i ärenden
 om det finns särskilt beslut om detta
 om det är nödvändigt för att direktionen ska kunna fullgöra sitt ansvar
för den interna kontrollen i verksamheten
 om beslut fattas med stöd av delegation.
Förbundschefen ansvarar för att direktionens ledamöter löpande får tillräcklig information
för att kunna följa upp verksamheten. För att säkerställa att tillräcklig och korrekt
information ges till nämndens ledamöter ska förbundschefen löpande samråda med
direktionens ordförande i dessa frågor.
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§ 4 Ekonomisk redovisning
Förbundschefen ansvarar för att KSRR:s redovisning fullgörs i överensstämmelse med de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för sådan redovisning samt i enlighet
med anvisningar från direktionen.
Förbundschefen ansvarar för att ekonomiska rapporter med budgetavstämning lämnas
till direktionen enligt deras anvisningar.
§ 5 Offentlighetsprincipen
Förbundets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen och förbundschefen ansvarar
för att tillse att verksamheten strävar efter att vara så transparent som möjligt samt att
allmänhetens rätt till insyn i verksamheten säkerställs.
Förbundschefen ansvarar för att frågor rörande offentlighet och sekretess tillämpas
korrekt samt beslutar om att inte utlämna allmänna handlingar med hänvisning till att
sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

