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PRESSMEDDELANDE 
 
Kommunchef Anders Andersson slutar efter årsskiftet i Eda 
kommun. 
Kommunstyrelsens ordförande, Johanna Söderberg lämnar följande kommentar: 

- En förlust för Eda kommun, men jag respekterar Anders beslut att lämna sin tjänst. 
Vi har arbetat mycket bra tillsammans under min period som kommunalråd. Han 
har varit kunnig, stabil och trygg som kommunchef och en person att lita på i alla 
situationer. 

- Rekrytering av en ny kommunchef kommer nu att påbörjas. 
 
Anders Andersson lämnar följande kommentarer till sitt beslut att avsluta sin anställning: 

- I min tidigare anställning i Försvarsmakten var pensionsåldern 61 år. Jag hade 
därför under ett antal år planerat att gå i pension då jag fyllde 63 år i januari 2022. 
Men med hänsyn till osäkerheterna under pandemin valde jag dock att stanna 
ytterligare ett år. 

 
- Det känns också särskilt bra att lämna beskedet just nu: 

o Pandemin är i stort sett över och kommunen är väl förberedd att ta emot 
flyktingar från Ukraina. 

o Förvaltningen fick ett positivt omdöme i medarbetarundersökningen. 
o Genom prioriteringar i budgeten har vi påbörjat en behövlig lönesatsning på 

vissa grupper. 
o Kommunfullmäktige har nyligen beslutat att fortsätta utbyggnaden av ett 

samlat demensboende i Charlottenberg 
o Beslut om en gemensam polisstation på gränsen är fattat och förra veckan 

invigdes den tillfälliga norska stationen. 
 

- Men viktigast av allt är att rekryteringen av min efterträdare nu kan starta så 
överlämning kan ske under hösten-vintern vilket ger en ny chef möjligheten att vara 
med redan från starten av den nya mandatperioden. 

 
- Efter över 16 år som kommunchef, varav sex år i Eda kommun, så finns det många 

olika känslor inför beslutet att jag kommer att sluta. Men viktigare än det är allt det 
fina arbete som alla medarbetare genomför dygnet runt, året runt, för att ge service 
till medborgare, företagare och besökare. 

 
Johanna Söderberg, Kommunstyrelsens ordförande 
Telefon: 070-601 17 37 
 
Anders Andersson, Kommunchef 
Telefon: 070-302 44 14 
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Anders Andersson foto och CV 

 

Foto Eda Kommun 

 

Nuvarande befattning 

2016- Kommunchef Eda kommun 

 

Tidigare befattningar och uppdrag 

2009-2016 Kommunchef Strömsunds kommun 

2006-2009 Kommundirektör Ragunda kommun 

 

Officer; överstelöjtnant 

2003-2005 Ställföreträdande regementschef, Jämtlands Fältjägarregemente (I 5), Östersund 

2000-2003 Chef Norrlands trängbataljon Östersund 

1997-1998 Tjänstgöring på Försvarsdepartementet 

Officer vid olika förband, staber och skolor i Skövde; 1983-97, Boden; 1998-2000 

Värnplikt, reservofficersutbildning, officersutbildning 1979-1983 


