
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2020-03-25 1(6)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 25 mars 2020, klockan 17.00 – 17.20, i Sparbanksalongen 
i Kulturbruket på Dal, Melllerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl (C) 
Daniel Jensen  (KD 
Mohamed Mahmoud (MP) 
Eva Pärsson, 1:e vice ordf. (M) 
Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby, 2:e vice ordf. (S) 
Marianne Sand-Wallin (S) 
Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord  (SD) 
Liselott Hassel  (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare  
 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Sture Bäckström (KIM) 
 Christine Andersson (S) 
 
 
 
  
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

 
Utses att justera  
Justerare Thomas Hagman (S) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 mars 2020, klockan 10.00 
 
Justerade paragrafer  § 60-62 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Thomas Hagman 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-25 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-26   

 
Datum då anslaget tas ned 2020-04-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 60 Kommunchefens upphörande av anställning 3 

§ 61  Rekrytering av ny kommunchef 4 

§ 62  Ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den politiska oppositionens 
möjlighet till inflytande 
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§ 60 Dnr KS 2020/167   
 
Kommunchefens upphörande av anställning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, tillsammans  
med HR-chefen, inom ramen för gällande arbetsrättsliga regler och praxis påbörja och med  
för Melleruds kommun bindande verkan slutföra överläggning med kommunchefen avseende 
överenskommelse om upphörande av anställning. 
 
Deltar ej i beslutet 

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden redogör för bakgrunden till förda samtal med kommunchefen om ledning och  
styrning av organisationen och alternativa förslag till avslut av anställning. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-03-16, § 82. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, tillsammans  
med HR-chefen, inom ramen för gällande arbetsrättsliga regler och praxis påbörja och med  
för Melleruds kommun bindande verkan slutföra överläggning med kommunchefen avseende 
överenskommelse om upphörande av anställning. 
  
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
HR-chefen 
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§ 61 Dnr KS 2020/198 
 
Rekrytering av ny kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en 
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. 

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande. 

3. till gruppen knyts HR-chefen. 
4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen. 

5. anlita ett externt företag. 
6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen. 

7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott 
som genomför intervjuer.  

8. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att nuvarande kommunchefen lämnar tjänsten behöver rekrytering av ny 
kommunchef genomföras. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 106. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en 
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. 

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande. 
3. till gruppen knyts HR-chefen. 

4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen. 

5. anlita ett externt företag. 
6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen. 

7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott 
som genomför intervjuer.  

8. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen. 
  
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
HR-chefen 
Partiernas gruppledare 
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§ 62 Dnr KS 2020/182 
 
Ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den politiska 
oppositionens möjlighet till inflytande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. uppdra till t.f. kommunchefen att bereda ärendet. 
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) väcker fråga om kommunens styrning och  
den politiska oppositionens möjlighet till inflytande och föreslår att 

• Socialdemokraterna som största oppositionsparti garanteras plats vid uppsägnings-
förhandlingar och tjänstetillsättning av kommunchef. 

• Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekryteringsföretag och i en 
transparant process där Socialdemokraterna som största oppositionsparti garanteras plats. 

• Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av förvaltnings-
organisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av 
Översiktsplanen. 

 
Beslutsunderlag  

• Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S). 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. uppdra till t.f. kommunchefen att bereda ärendet. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
T.f. kommunchefen 
 

 


