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Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers tillsättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2018 att Uppsala kommuns nämnder ges vetorätt mot kommunstyrelsens förslag 
till ny förvaltningschef på nämndens ansvarsområde. 
 
Motionen återges som bilaga. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen anser att det vore olämpligt att ge nämnderna vetorätt vid tillsättning av 
förvaltningschefer. Som motionären själv påpekar har kommunstyrelsen arbetsgivaransvaret, 
och kommunstyrelsen anser därmed också att den bör ha mandatet att slutligt besluta om 
tillsättningar av förvaltningschefer. Enligt kommunstyrelsens uppfattning skulle en vetorätt 
för nämnderna kunna innebära att rekryteringsprocesser drar ut på tiden eller måste göras om. 
Det skulle kunna ge en negativ bild av Uppsala kommun som arbetsgivare. 
 
Däremot delar kommunstyrelsen motionärens uppfattning att det är viktigt att berörd nämnd 
är delaktig när en förvaltningschef rekryteras. Det är viktigt att nämnderna har förtroende för 
sina chefer och att kommunstyrelsen därför tar hänsyn till nämndernas bedömningar och 
involverar dem i hela rekryteringsprocessen. Därför genomförs också alla 
direktörsrekryteringar tillsammans med ansvarig nämnds presidium. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
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Uppsala, den 21 februari 2018 

Motion av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers 
tillsättning 

Vi som valts av Uppsalaboma att företräda dem i kommunfullmäktige är ytterst ansvariga 
för all verksamhet som finansieras och/eller utförs av Uppsala kommunorganisation. Det är 
en omfattande verksamhet som omsätter 14 miljarder kronor och sysselsätter 12 000 
personer. 

Då det vore ogörligt för oss 81 personer i kommunfullmäktige att på ett tillfredsställande 
sätt utveckla och följa upp en så stor verksamhet så har vi delegerat stora delar av de 
operativa besluten till nämnden med särskilda ansvarsområden. Dessa delegerar i sin tur 
verkställandet av sina beslut till opolitiska tjänstemän, vilka leds av en förvaltningschef. 

För att den verksamhet som underställs kommunens olika nämnder ska fungera effektivt är 
det av stor betydelse att den förvaltningschef som leder det arbete de ansvarar samarbetar 
väl med nämnden. Således torde det vara en självklarhet att nämnden har stort inflytande 
över tillsättningen av sin förvaltningschef. Så är det emellertid inte i Uppsala kommun 
idag. Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvar för hela kommunorganisationen och 
nämnderna har inget formellt inflytande över vem som är deras förlängda arm in i den 
operativa verksamheten. 

Centerpartiet vill se en mer decentraliserad kommunorganisation, där det finns en tydlig 
koppling mellan ansvar och befogenhet och där beslut flyttas så nära kommuninvånama 
som möjligt. En sådan ordning skulle emellertid kräva en omfattande omorganisation och 
ta tid att införa. För att snabbare kunna ge nämnderna ett visst inflytande över vem som 
blir deras förvaltningschef föreslår vi därför att nämnderna ges vetorätt vid tillsättningen av 
ny förvaltningschef. 

Det vore ett enkelt sätt att ge nämnderna inflytande över vem deras nya förvaltningschef 
blir. Det formella arbetsgivaransvaret skulle fortsatt ligga kvar under kommunstyrelsen, 
men kommunstyrelsen skulle behöva åtminstone samtycke från berörd nämnd för att 
tillsätta den förvaltningschef de anser bäst lämpad. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att Uppsala kommuns nämnder ges vetorätt mot kommunstyrelsens förslag till ny 
förvaltningschef på nämndens ansvarsområde. 
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