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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 24 juni 2020, klockan 17.00 – 17.45, i Sparbanksalongen 
i Kulturbruket på Dal, Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl (C) 
Daniel Jensen  (KD 
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 Ludwig Mossberg (M) för Eva Pärsson (M) 

Christine Andersson (S) för Mohamed Mahmoud (MP) 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

 
 
 
Övriga  

 
Utses att justera  
Justerare Christine Andersson (S) 
Ersättare Ludwig Mossberg (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 25 juni 2020, klockan 14.00 
 
Justerade paragrafer  § 165 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Christine Andersson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-06-24 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-25   

 
Datum då anslaget tas ned 2020-07-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 165 Dnr KS 2020/198 
 
Rekrytering av ny kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
erbjuda tjänsten som kommunchef till föreslagen kandidat, med förbehåll att 
resultatet av säkerhetsprövningen ska vara godkänt och i enlighet med de villkor 
som presenterats för kommunstyrelsen och diskuterats vid dagens sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Inför rekrytering av ny kommunchef har en rekryteringsgrupp bestående av representanter för 
samtliga partier i kommunfullmäktige tillsats. 

Processen har bestått i olika delar så som framtagning av kravprofil, annonsering, intervjuer, 
tester och referenstagning.  

I rekryteringsprocessen har följande deltagit: kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltnings-
chefer, enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningar, HR-chef, representanter från 
rekryteringsgruppen, representant från Lärarförbundet och representant från kommunkansliet. 

Ordförande redogör för förslag till kandidat och för den fortsatta processen samt förslag till 
anställningsavtal och lön. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till anställningsavtal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommun-
styrelsens ordförande i uppdrag att erbjuda tjänsten som kommunchef till 
föreslagen kandidat, med förbehåll att resultatet av säkerhetsprövningen ska vara 
godkänt och i enlighet med de villkor som presenterats för kommunstyrelsen och 
diskuterats vid dagens sammanträde.  
  
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 
HR-chefen 
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