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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, torsdagen den 19 december 2019 kl 08:30 

Beslutande 
 

Ola Wigg (S), Ordförande 
Anette Nybom (S) 
Kent Hammarström (S) 
Sven-Erik Sjölund (S) 
Stig Eng (C), 1:e vice ordförande 
Carina Ohlson (C) 
Andreas Högdahl (NOP) 
Michael Wallin (M) ersättare för Tor Tolander (M) 
Petra Modée (V) ersättare för Ulrika Jonsäll (V) 
Patric Jonsson (KD) ersättare för Magdalena Fagerhov (KD) 
Per-Ola Wadin (L) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
Johan Norrby (SD) 
 

Ersättare 
Stefan Nybom (S) 
Johan Åkerlund (C) 
Stefan Bergh (NOP) 
Eva Andersson (SD) 
 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera 

Eva Engström, kommunsekreterare 
Maritta Rudh, personalchef 
 
 
 
 
 
 
 
Stig Eng (C) och Per-OIa Wadin (L) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2019-12-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 331 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Ola Wigg  

 Justerare 

  

  Stig Eng  Per-Ola Wadin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2020-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 331 Dnr 2019-000311  

Anställning av kommunchef. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anställa Erik Hedlund, Härnösand, som kommunchef i Nordanstigs kommun.  

Reservationer  

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Michael Wallin (M), Petra Modée (V), Patric Jonsson (KD) och Per-Ola Wadin (L) 

reserverar sig mot beslutet skriftligen enligt följande: 

”Vi i Samling för Nordanstig (M, KD, L och V) reserverar oss mot beslutet då vi 

anser att den andra slutliga kandidaten varit ett bättre val och att turerna kring 

rekryteringsprocessen snarare än arbetets art gjort den anställningen omöjlig. Vi har 

förståelse för att den valdes kompetens och personlighet ligger i linje med 

majoritetens önskemål men vår bild av kommunens behov av ledare och ledarstil 

avviker från majoriteten. Huvudsakligen reserverar vi oss dock mot rekryterings 

och urvalsprocessen vilken vi anser varit formellt tveksam och bristfälligt 

implementerad. Vi anser därför att det hade varit ett bättre sätt att börja en ny 

rekryteringsprocess så att en ny kommunchef kunnat påbörja sitt arbete från en 

stark och gemensamt accepterad position.” 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har uppdraget att anställa ny kommunchef efter Fredrik Pahlberg 

vars chefsförordnande avslutades 30 november 2019.  

Rekryteringsprocessen har genomförts med stöd av en rekryteringskonsult. 

Anställningsintervjuer har genomförts med tre sökanden. Förtroendevalda, 

kommunens ledningsgrupp och fackliga förtroendevalda har deltagit i intervjuerna. 

Förslaget har behandlats i centrala samverkansgruppen.  

Politiska ledningsgruppen har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen 

anställer Erik Hedlund, Härnösand som ny kommunchef från och med 23 mars 

2020.      

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anställa Erik 

Hedlund, Härnösand, som kommunchef i Nordanstigs kommun (politiska 

ledningsgruppens protokoll § 2019-12-17).  
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Forts. § 331 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Anette Nybom (S), yrkar bifall till politiska 

ledningsgruppens förslag. 

Michael Wallin (M), med bifall av Petra Modée (V), yrkar i första hand avslag på 

politiska ledningsgruppens förslag, i andra hand ett omtag i rekryteringsprocessen 

med inriktning på ett riktat förfarande med headhunting i fokus.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Michael Wallins yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Omröstningen blir sluten eftersom den avser en anställning. 

Justeringspersonerna utses som rösträknare.  

Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna.  

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 13. Samtliga röstsedlar är giltiga. Röstsedlarna räknas. 

Stig Engs (C) bifallsyrkande fick sju röster, Michael Wallins (M) avslagsyrkande 

fick fem röster. En ledamot lämnade en blank röstsedel. Med detta har 

kommunstyrelsen beslutat enligt politiska ledningsgruppens förslag.     

 

 


