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Antagande av instruktion för förvaltningschef 
2020 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby antar instruktion för förvaltningschef och fastställer 

att den ska gälla som instruktion för stadsdelsdirektören för 

stadsdelsförvaltningen Lundby. 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning 
Då stadsdelsnämnden Lundby har nytillträdda politiker behöver den ta ställning och anta 

instruktion för förvaltningschef. Stadsdelsförvaltningens förvaltningschef är 

stadsdelsdirektören. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Ärendet kommer att samverkas i Förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 19 

december.  

Bilagor 

Kommunfullmäktiges förslag till instruktion för förvaltningschef. 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2019-12-10 

Diarienummer: N139-0745/19 

 

Handläggare 

Carl Philip Elmendorff 

Telefon: 072-855 35 72 

E-post: philip.elmendorff@lundby.goteborg.se  
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Ärendet  
Då stadsdelsnämnden Lundby har nytillträdda politiker behöver den ta ställning till och 

anta instruktion för förvaltningschef.  

Beskrivning av ärendet 
Stadskansliet tog på uppdrag av kommunstyrelsen fram ett förslag till instruktion för 

stadens förvaltningschefer. Syftet med uppdraget var att det i likhet med bolagen ska 

finnas en instruktion för förvaltningschef i stadens nämnder. Instruktionen utgör ett 

normalförslag som kan anpassas i respektive nämnd. Instruktionen bifogas som bilaga 1.  

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2011 bland annat att godkänna förslag till 

instruktion för förvaltningschef i enlighet med bilaga till stadskansliets tjänsteutlåtande 

och rekommenderade stadens nämnder att fastställa instruktionen. I reglementet för 

Göteborgs stadsdelsnämnder § 4, framgår att nämnden ska se till att en instruktion för 

förvaltningschefen upprättas och antas. Därmed har stadsdelsnämnden att ta ställning till 

instruktion för förvaltningschef.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges förslag till instruktion för 

förvaltningschef stämmer väl överens med det ansvar och arbetssätt som 

stadsdelsdirektören för stadsdelsförvaltningen har. Därför föreslår förvaltningen att 

stadsdelsnämnden Lundby antar instruktion för förvaltningschef och att 

stadsdelsnämnden Lundby fastställer att den ska gälla som instruktion för 

stadsdelsdirektören för stadsdelsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Maria Berntsson 

Stabschef 

 


