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 Sammanträdesdatum sida 
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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 28 december 2022, klockan 10.00 – 11.15 
Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad och på distans* 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson* (C) 

Daniel Jensen  (KD 
Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby, 2:e vice ordf. (S) 
Thomas Hagman (S) 
Liselott Hassel  (SD) 

 
 
Tjänstgörande ersättare Ludwig Mossberg (M) för Eva Pärsson (M) 
 Martin Andersson (SD) för Ulf Rexefjord (SD) 

Sture Bäckström (KIM)  för Henrik Sandberg (MP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera  
Justerare Thomas Hagman (S) 
Ersättare Liselott Hassel (SD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 december 2022, klockan 14.00 

 
Justerade paragrafer  § 263 - 266 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Michael Melby  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Thomas Hagman 
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se  

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-28 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-12-29  
  
Datum då anslaget tas ned 2023-01-19  
  
Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 

http://www.mellerud.se/
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Övriga närvarande 
Ersättare  

  
 
 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga  
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§ 263 Dnr KS 2022/43 
       
Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk 2023 enligt föreliggande förslag. 

2. ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet. 

3. uppmana Västra Götalandsregionen att skyndsamt ta fram ett nytt förslag till 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning så att beslut kan tas i god tid innan årsskiftet 
2023/2024.  

Sammanfattning av ärendet 

Som aviserats tidigare löper avtalet med Västra Götalandsregionen beträffande Naturbruks-
utbildning ut vid årsskiftet. Det avtal som skulle ersatt avtalet har avslagits av en av 
kommunerna i länet varför vi i dagsläget står utan avtal efter årsskiftet.  

För att lösa den uppkomna situationen och ge eleverna de förutsättningar som kommunicerats 
till dem, föreslår Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom) att respektive 
kommun tecknar ett kortare avtal med regionen. Avtalet bifogas och kommer lösa den 
uppkomna situationen avseende antagning för 2023.  

Avtalet är avstämt med arbetsutskottet i VästKoms styrelse och med Västra Götalandsregionen. 
Det bifogade korttidsavtalet behöver undertecknas så fort som möjligt. I det avtalet behöver 
inte hela länet underteckna för att det ska vara gällande utan varje kommun blir bunden 
separat. 
Under våren kommer sedan förhandlingar föras mellan Västkom och Västra Götalandsregionen  
i syfte att åstadkomma ett långsiktigt avtal som kan accepteras av hela länet. Västkom bifogar 
även en enkel promemoria för att beskriva den uppkomna situationen utifrån ett antagnings-
perspektiv och försöka besvara några frågeställningar kring undertecknandet som uppkommit 
under resans gång. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk 
• Samverkansavtal naturbruksutbildning 
• Promemoria avseende samverkansavtal naturbruk inför antagningsåret 2023. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Daniel Jensen (KD), Michael Melby (S) och Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen  
beslutar att  

1. godkänna Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk 2023 enligt föreliggande förslag. 
2. ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet. 

3. uppmana Västra Götalandsregionen att skyndsamt ta fram ett nytt förslag till 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning så att beslut kan tas i god tid innan årsskiftet 
2023/2024.  
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Beslutsgång 

2:e vice ordföranden Michael Melby (S) frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Västkom 
Västra Götalandsregionen   
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§ 264 Dnr KS 2022/513 
 
Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering  
av kommundirektörsinstruktion 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ändra titeln kommunchef till kommundirektör. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 7 kap. 1§ kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen utse en direktör. Direktören  
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns 
under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

Majoriteten av svenska kommuner följer idag kommunallagens titulering och den person som 
har den ledande ställningen bland de anställda benämns kommundirektör. I Melleruds kommun 
har man dock sedan många år använt titeln kommunchef. 

I ett aktiebolag benämns den person som har den ledande ställningen bland de anställda 
verkställande direktör. Detta gäller även kommunala bolag.  

Titeln kommunchef föreslås ändras till kommundirektör. Detta dels som en anpassning till 
kommunallagens och majoriteten av svenska kommuners titulering. Dels för att skapa en 
tydlighet och enhetlighet vad gäller benämning av ledande tjänstemän i kommunkoncernen. 
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 
Arbetsutskottet beslutade den 1 november 2022, § 310, att inte ändra titeln kommunchef till 
kommundirektör. 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar en muntlig redovisning av orsaken till att ärendet tas  
upp på nytt – dels skrivning i kommunallagen och dels att övriga Dalslandskommuner har 
aviserat att de kommer att fatta beslut om ändrad titulatur. 

Beslutsunderlag 

• Utdrag Kommunallagen 7 kap. 1 §. 
• Förslag reviderad Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, § 310. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att inte ändra titeln 
kommunchef till kommundirektör. 
Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ändra titeln kommunchef till kommundirektör. 

2. revidera Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Thomas Hagman (S): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde den 10 januari 2023 för att avvakta övriga Dalslandskommuners ställnings-
tagande i frågan. 
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Beslutsgång 1 

2:e vice ordföranden Michael Melby (S) frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen 
sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska 
bordläggas till kommun-styrelsens sammanträde den 10 januari 2023 för att avvakta övriga 
Dalslandskommuners ställningstagande i frågan. 
 
Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till Jörgen Erikssons förslag att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
Nej-röst till Thomas Hagmans förslag om bordläggning av ärendet. 
 
Omröstningsresultat 1 
Med sex ja-röster för Jörgen Erikssons förslag och tre nej-röster för Thomas Hagmans förslag 
beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C) -----     
Daniel Jensen  (KD   X   
Henrik Sandberg (MP) Sture Bäckström (KIM) X   
Eva Pärsson (M) Ludwig Mossberg (M) X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S)    X  
Marianne Sand-Wallin (S) -----     
Thomas Hagman (S)    X  
Ulf Rexefjord (SD) Martin Andersson (SD) X   
Liselott Hassel (SD)   X   
Morgan E Andersson (C)    X  
Summa  6 3  

 
Beslutsgång 2 

2:e vice ordföranden ställer Morgan E Anderssons förslag mot Daniel Jensens m.fl förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Anderssons förslag. 
 
Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till Morgan E Andersson förslag. 
Nej-röst till Daniel Jensens förslag. 
 
Omröstningsresultat 2 
Med tre ja-röster för Morgan E Anderssons förslag och sex nej-röster för Daniel Jensens förslag 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla Jensens förslag.  
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Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C) -----     
Daniel Jensen  (KD    X  
Henrik Sandberg (MP) Sture Bäckström (KIM)  X  
Eva Pärsson (M) Ludwig Mossberg (M)  X  
Jörgen Eriksson (KIM)    X  
Michael Melby (S)   X   
Marianne Sand-Wallin (S) -----     
Thomas Hagman (S)   X   
Ulf Rexefjord (SD) Martin Andersson (SD)  X  
Liselott Hassel (SD)    X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  3 6  
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§ 265  
 
Information om elförsörjningsläget i kommunen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordföranden lämnar en aktuell information om elförsörjningsläget i 
kommunen: 

• Kommunen har gått ut i olika forum och informerat om vikten av att spara med anledning  
av energikrisen i Sverige. 

• Kommunen deltar i samverkansmöte med bl.a. Länsstyrelsen. 

• Kommunen arbetar med tillgången till reservkraft för kommunens verksamheter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 266  
 
Information om Covid m.m. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordföranden lämnar en aktuell information om Covidläget i kommunen  
och i Västra Götalandsregionen, införandet av andningsskydd vid besök i vårdboendena, 
restriktioner vad gäller semester inom vården m.m.  

Sammanställd aktuell information kommer att skickas ut till kommunstyrelsens 
ledamöter/ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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