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Christoffer Nilsson blir Lunds nya
kommundirektör
Nu är det klart vem som blir Lunds nya kommundirektör. Christoffer Nilsson, i
dag biträdande stadsdirektör i Uppsala, börjar sin nya tjänst i Lund den 15
oktober.
- Det är ett jättespännande uppdrag, som jag verkligen ser fram emot att ta
mig an, säger Christoffer Nilsson.

Processen att anställa en ny kommundirektör startade i december 2017 när
dåvarande kommundirektör Anette Henriksson meddelade sin avgång, efter
drygt fem år i kommunen. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att det
blir Christoffer Nilsson som blir Lunds nya kommundirektör.
- Christoffer Nilsson står för ett omvittnat gott och inspirerande ledarskap
med fokus på kvalitet och förbättrad service till medborgarna. Det är
glädjande att vi lyckats rekrytera honom som ny kommundirektör i Lund
säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.
Rekryteringsgruppen har bestått av fem ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Ett gediget arbete, med externt stöd, ledde till att gruppen
enhälligt beslutade om att föreslå Christoffer Nilsson som ny
kommundirektör.
- Jag är glad över att kunna hälsa Christoffer Nilsson välkommen till Lunds
kommun. Kommundirektören spelar en mycket viktig roll som kommunens
högste tjänsteman och ledare för organisationen. Vi har arbetat länge och väl
med att hitta en kvalificerad kandidat och nu tycker jag att vi har hittat helt
rätt person för jobbet, säger Christer Wallin (M), kommunstyrelsens andre vice
ordförande.
Rollen som kommunens högsta tjänsteperson innebär ett ansvar för
kommunens hela utveckling och att skapa goda förutsättningar för den
politiska ledningen att styra kommunen. Kommundirektören representerar
kommunen i externa sammanhang, men är också internt sammanhållande.
I dag jobbar Christoffer Nilsson som biträdande stadsdirektör i Uppsala
kommun, där han bland annat ansvarar för kommunstyrelsens förvaltning.
- Uppsala och Lund är systerstäder med mycket gemensamt. Båda städerna
ligger i spännande regioner och har liknande strukturer. Jag hoppas kunna
bidra med erfarenheter från den förändringsresa vi gjort i Uppsala och som
handlar om att utveckla våra verksamheter och bli smartare tillsammans,
säger Christoffer Nilsson.

FAKTA Christoffer Nilsson
Ålder: 48 år

Bakgrund: Biträdande stadsdirektör och chef för kommunledningskontoret i
Uppsala
Familj: Gift med Margareta, två söner 15 och 13 år gamla
Fritidsintressen: Barnens fritidsintressen, umgås med vänner och gärna lite
padel-tennis om tillfälle ges.

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Nilsson, tillträdande kommundirektör i Lunds kommun, telefon:
070-219 54 24.
Anders Almgren, (S), kommunstyrelsens ordförande, e-post:
anders.almgren@lund.se, telefon: 0708-47 88 17.
Christer Wallin (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, e-post:
christer.wallin@lund.se, telefon 070-943 27 27
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