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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under


skrifter Sekreterare 


Ordförande 

Justerande 

Tingshuset via Teams, 2021 -09-07 kl 18.30-19.30 

enligt bifogad närvarolista. 

Eva Stensson, kommunsekreterare 

Bengt Magnusson (LPo) 
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Bengt Magnusson 
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Datum för Datum rör2 021 -D9 - lo anslags uppsättande anslags nedtagande LO'Z.{ - /0 - 0'5 

Förvaringsplats 

för protokollet .oJJan:lilllSIY. ,,,,,,,,,A,,, kans Ii , Ti ngsh uset 

Underskrift 

http:18.30-19.30


NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrk@-

2021-09-07 64 

Lu § 52 dnr ks2021-369 

Anställ ning av kommundirektör 

Ordföranden informerar om rekryteringsarbetet av ny kommundirektör. Nora 
kommun har valt att inte anlita en rekryteringsfirma. Rekryteringen hanteras 
i stället av HR-avdelningen. 

Kommunalråden och oppositionsföreträdaren samt HR-chefen har deltagit i 
rekryteringsarbetet. Vid ansökningstidens slut hade 26 ansökningar kommit 
in. Av dessa togs tre kandidater ut för intervjuer och tester. I intervjuerna har 
kommunens ledningsgrupp samt de fackliga organisationerna deltagit. 

Samtliga har enats om en kandidat. Kandidaten har genomgått säker
hetsklassning vilket hanteras av kommunens säkerhetsskyddschef. 

Ledningsutskottet har delegation att besluta om anställning och lön för 
kommundirektören. 

Ordföranden föreslår att Christina Landoff anställs som kommundirektör 
på förordnande på fyra år från och med den 1 december 2021 . 

Ordföranden föreslår också att Christina Landoff får en lön på 85 000 
kronor i månaden för anställningen som kommundirektör. 

Ledningsutskottet beslutar 

att Christina Landoff anställs som kommundirektör på förordnande på 
fyra år från och med den 1 december 2021 samt 

Christina Landoff får en lön på 85 000 kronor per månad för 
anställningen som kommundirektör. 

Protokolls utdrag till 



W NORA 
• KOMMUN Närvaro -oc h omröstnings li sta 

LedninQsutskottet sammanträden den 7/9 2021 

Närv, Närv, OmröstninQar 

beslut ej be 1& 1& 

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs 

Tom Rymoen (M), ordf X 

Margaretha Eriksson (S), vice ordf -
Hans Knutsson (S) X 

Häkan Kangert (M) X 

Birnitla Boro (l) -
Lars-Erik Larsson IN P\ -
Andreas Vidlund ISm -

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Nilsson Kent (S) 

John SundelI (KOl X 

Benot Maonusson (LPo) X 

Närvarorätt 

Vice kso Solveio Oscarsson (S) 

Qccositionsräd Pia-Maria Johansson (LPo) 

Antal . 5 


