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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 

plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Sammanträdesdatum 

2019-07-17 

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Tid 08.30 - 09.10 

Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Ge11 Stark (S) 
Ralf Nielsen (L), tjänstgörande ersättare 

Ronnie Edvardsson (MP) 
Mats Larsson (SO) 
Niklas Bäcker (SO) 
Ulf Hildebrandt (M) 

Niklas Hermansson (C) 

Enligt bilaga. 

Ulf Hildebrandt 

Kommun.kontoret 2019-07-19 

Anders Andersson 

Paragrafer I 78 - 179 

� . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Ordförande 

... 11.� ... � ....... 
Justerande Ulf Hildebrandt 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslagsuppsättning 

Underskrift 

Justerandes s19n. 

Kommunstyrelsn 

2019-07-17 

2019-07-19 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Datum för 

nedtagande 

ek� .. � ..............
Anders Andersson 

Utdragsbestyrkande 

Kommunkansliet 

2019-08-16 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 178 

Anställning av kommunchef 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) 
Sammanträdesdatum 

2019-07-17 

Dnr KS 0054/2019 

Enligt Allmän delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun är det kommunstyrelsen 
i samråd med HR-chef som anställer kommunchef. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerade vid sammanträde den 22 maj 2019 

§ 14 7 bland annat att ekonomichef Sara Jonsson begärt att få bli entledigad från sin

tjänst som ekonomichef, kommunchef Bo Wallströmer avsåg övergå till tjänsten

som ekonomichef, tjänsten som kommunchef avsågs utannonseras och

kommunchef Bo Wallströmer skulle tills dess ny kommunchef anställts, arbeta som

både kommunchef och ekonomichef. Kommunstyrelsen hade inget att invända mot

detta.

HR-chef Anna-Lena Erixon har inkommit med skrivelse daterad den 9 juli 2019. 
Av skrivelsen framgår att en rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson (S), Gert Stark (S), Ulf Hildebrandt (M), 
kommunchef Bo Wallströmer, skolchef Andreas Lundholm, HR-chef 
Anna-Lena Erixon, kanslichef Anders Andersson samt arbetstagarorganisationerna 
företrädda av Pernilla Eriksson, Lärarförbundet och Magnus Carli, Vision, under 
sommaren har arbetat med rekrytering av kommunchef. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föredrar ärendet och informerar om sina 
intryck i samband med rekryteringsprocessen. Gert Stark (S), 
Ulf Hildebrandt (M), skolchef Andreas Lundholm och kanslichef 
Anders Andersson, samtliga tillhörande rekryteringsgruppen redovisar sina intryck 
i samband med rekryteringsprocessen. Ordförande Ewa-Leena Johansson (S), 
Ulf Hildebrandt (M) och Mats Larsson (SD) informerar om inhämtade referenser 
rörande föreslagen ny kommunchef. 

Förslag 
HR-chef Anna-Lena Erixon föreslår kommunstyrelsen besluta anställa 
590105 Berit Westergren, Filipstad som kommunchef för Ljusnarsbergs kommun, 
vilket tillika är rekryteringsgruppens förslag. Lön för uppdraget som kommunchef i 
Ljusnarsbergs kommun motsvaras av 77 000 kronor per månad för heltidstjänst 
under 2019. 

Förslaget har samverkats med arbetstagarorganisationerna i enlighet med protokoll 
daterat den 9 juli 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 










