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Till Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) angående vem som bestämmer över 

inriktningen på den kommunala verksamheten.  

 

Den 9 november nåddes Teknik- och fastighetsnämndens ledamöter av informationen att Teknik- 

och fastighetsdirektören Mikael Henning med omedelbar verkan hade fått lämna sin tjänst. 

Beskedet skapade mycken förvåning då den allmänna uppfattningen varit att Henning gjort ett bra 

jobb med att vända utvecklingen inom sin förvaltning och haft hela Teknik- och fastighetsnämndens 

förtroende. 

 

Det framstår dock som om beslutet helt har varit kommundirektörens. 

 

”Efter samtal mellan Mikael och mig har vi i samförstånd enats om att gå skilda vägar utifrån de 
utmaningar och den inriktning av verksamheten som jag önskar”, säger Leif Eriksson, 
kommundirektör. 
 
Jag förutsätter att kommunstyrelsens ordförande står bakom sin kommundirektör och tar det 

politiska ansvaret för hans beslut så länge han innehar sin post. 

 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6§ gäller följande för nämndernas ansvar. 

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 

gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt.” 

 

Enligt kommunallagen är det alltså nämnden, inte kommundirektören, som ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som har slagits fast. Det är också 

nämnden, inte kommundirektören, som ansvarar för att den interna kontrollen är tillfredsställande. I 

slutändan är det nämnden som är underställd tillsyn av kommunens revisorsnämnd och det är 

angående nämndens ledamöter som frågan om ansvarsfrihet ställs i kommunfullmäktige. 

 

Genom sitt uttalande och sitt entledigande av Henning har kommundirektören visat att han anser att 

det är kommundirektören som skall bestämma inriktningen på kommunens verksamhet. 

 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande följande:  

 

Anser du såsom kommunstyrelsens ordförande att det är förenligt med kommunallagens anda att det 

är kommundirektören och inte nämnderna som bestämmer över inriktningen på den kommunala 

verksamheten? 
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