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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för chefsanställningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta Riktlinjer för chefsanställningar enligt bilaga 1,
att upphäva Riktlinjer för chefsförsörjning enligt kommunstyrelsen beslut 8 maj 2000, samt
att samtliga nu gällande tidsbegränsade förordnanden omregleras per den 1 februari 2015.
Ärendet
Kommunstyrelsen antog den 8 maj 2000 ”Riktlinjer för chefsförsörjning” att gälla i hela
kommunen, och i alla chefsled. Se bilaga 2. Riktlinjernas huvudsakliga innehåll var att alla
chefsavtal skulle tecknas som tilläggsuppdrag till en allmän tillsvidareanställning i
kommunen. Förhållandena har förändrats, och det är därför befogat att ändra anställningsform
vid chefsrekrytering.
Beredning
Förslaget har beretts i samråd med kommunens HR ledningsgrupp och kommunens
ledningsgrupp. Samverkan har skett den 21 januari 2015. Personalorganisationerna har biträtt
arbetsgivarens förslag till beslut,
Föredragning
Tidigare gällande riktlinjer innebar att förordnandet som chef varit tidsbegränsat. Den som
anställts som chef fick en tillsvidaretjänst utan placering och innehåll, och ett tidsbegränsat
chefsförordnande, på 4 år i taget. Denna ordning har tillämpats i alla chefsled.
Det har visat sig att mycket få chefer efter avslutat uppdrag har kunnat placeras på tillräckligt
attraktiva alternativ. Detta har medfört olika typer av avslut av tjänsten. Attraktionen av en
chefstjänst i Uppsala riskerar att påverkas negativt av det förhållandet
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De nu gällande riktlinjerna förutsatter vidare att grundlönen kombinerades med ett tillfälligt
lönetillägg för chefsförordnandet. Lönetilläggen har kommit att behandlas olika och
ifrågasättas.
Under senare år har kommunen i ett antal rekryteringar frångått riktlinjerna för att kunna
rekrytera högre chefer. En sådan ordning har medfört en krackelerande lojalitet mot
regelverket. Regelverket föreslås därför anpassas till de förväntningar sökande har på en
chefstjänst i Uppsala kommun.
De föreslagna riktlinjerna slår fast att anställningsavtal om chefstjänst gäller tillsvidare, med
fast kontant bruttolön, d.v.s. lön utan rörligt tillägg.
Särskilt regelverk för förvaltningsdirektören och motsvarande
Som förvaltningsdirektör i Uppsala kommun anställs man med ett uppdrag som motsvarar
anställning i företagsledande ställning. Det innebär att anställningsavtalet för denna kategori
ingås utan att lagen (1982:80) om anställningsskydd blir tillämplig.

Övergångsregler
Merparten av cheferna i kommunen har idag tidsbegränsade chefsförordnanden. Att behålla
dessa och låta dem kvarstå tills de löper ut, för att sedan göra om dem till tillsvidare
förordnanden kommer att innebära en administrativt mycket tungrodd hantering över en lång
tid. Kommunledningskontoret föreslår därför att samtliga vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut om dessa riktlinjer gällande tidsbegränsade förordnanden omregleras per den
1 februari 2015. De lönetillägg som då gäller samtidigt görs om till del av månadslön.
Tidpunkten är vald för att undvika komplikationer i samband med löneöversyn 2015.
Undantag från övergångsreglerna kan göras i särskilt fall. Efter beslut av förhandlingschefen
Uppföljning
Kommunledningskontoret säkerställer uppföljning av efterlevnaden av de nya riktlinjerna,
samt av den förändring i lönebildningen som övergången till fast lön kommer att kunna
innebära.
Riktlinjerna kommer att kompletteras med tillämpningsföreskrifter med rutiner för
rekryteringsförfarandet bl.a. avseende samverkan och med mallar för enhetliga
anställningsavtal.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningarna förväntas hantera förändringarna inom givna ramar.
Kommunledningskontoret
Joachim Danielsson
Stadsdirektör
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Chef för kommunledningskontoret
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kommun
Antagna av kommunstyrelsen den xx 2015

Riktlinjerna för chefsanställning utgår från Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap,
ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan.

Riktlinjerna innehåller en fördjupning och precisering av policyn med avseende på det
sakområde riktlinjerna avser. Här formuleras kommunens ambition och inriktning.
Riktlinjerna för chefsanställningar ska bidra till att säkerställa arbetsgivarpolicyns
värdegrunder: likabehandling, rättssäkerhet och demokrati.

Inledning och avgränsning
Riktlinjerna för chefsanställningar i Uppsala kommun gäller för samtliga i kommunen
anställda chefer.
Med chef avses medarbetare som anställs i kommunen med uppdrag omfattande ansvar för
verksamhet, medarbetare och ekonomi

Anställningsform och särskilda villkor
Chef anställs tillsvidare som chef i kommunen, med arbetsskyldighet som chef. Lönen utgörs
av en sammanhållen fast kontant bruttolön utan lönetillägg. Chef i Uppsala kommun har inte
rätt till ersättning för övertid, och reglerar i övrigt själv sin arbetstid. Övriga
anställningsvillkor följer lokala och centrala kollektivavtal samt tillämplig lag. Chef ska i
övrigt följa de skyldigheter och befogenheter som följer med uppdraget.
Uppsägning av anställningsavtal är den yttersta konsekvensen av bristande förtroende för
chefen. Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, tillämpas på alla chefsanställningar där
inte uttryckliga undantag gjorts, vilket bl.a. innebär att kommunen är skyldig att ha saklig
grund för att kunna säga upp en chef samt innan verkställande av uppsägning, genomföra en
omplaceringsutredning. Chef har, vid omplacering rätt till löneskydd enligt reglerna i
allmänna bestämmelser, AB.
Avslut av chefsanställning kan också ske genom överenskommelse om alternativ lösning i
form av karriärväxling eller avtalspension enligt kommunens riktlinjer för rörlighet.

Särskilda bestämmelser för förvaltningsdirektör och motsvarande
Förvaltningsdirektör, och motsvarande som anställs av kommunstyrelsen, är direkt underställd
stadsdirektören. Stadsdirektör är arbetsgivarens företrädare och fattar beslut i
arbetsgivarfrågor efter samråd med respektive nämnds presidium.

Förvaltningsdirektör och motsvarande bedöms som huvudregel ha sådan företagsledande
ställning att deras anställningsavtal inte omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd,
LAS. Bedömning görs i varje enskilt fall och kommer till uttryck i anställningsavtalet.
Förvaltningsdirektör och motsvarande omfattas i tillämpliga delar av de kollektivavtal om
allmänna villkor och pension som i övrigt gäller för medarbetare i kommunen, samt av KS
riktlinjer om anställningsvillkor och övrigt för förvaltningsdirektör och motsvarande.

Uppföljning
Chef rapporterar till närmast överordnad chef, som i sin tur ansvarar för att medarbetarsamtal
såsom uppföljningssamtal och lönesamtal genomförs regelbundet. Kontinuerlig uppföljning
och utvärdering av chefsuppdraget ska utgöra såväl stöd som styrning.

Arbetsskyldighet
Chef i Uppsala kommun har arbetsskyldighet som chef. Det innebär att vid behov av
förflyttning av organisatoriska eller andra skäl, chef ska placeras på ny chefsbefattning.
Annan placering kan ske efter överenskommelse.

Övergångsregler
Chefer som vid dessa riktlinjers ikraftträdande har tidsbegränsade förordnanden, får nya
anställningsavtal med chefsanställning tills vidare gällande lönetillägg tas bort och fast
kontant bruttolön ökas med motsvarande belopp, per den 1 februari 2015. Detta gäller inte för
avtal där överenskommelse om avveckling av chefsförordnandet ingåtts innan denna riktlinje
har antagits av KS, eller där samtal om sådan avveckling inletts.
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