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Kommunstyrelseförvaltningen 
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se 
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 
DATUM Onsdagen den 25 mars 2020, klockan 17.00 

PLATS Sparbanksalongen i Kulturbruket på Dal, Mellerud     OBS!!! 
Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig  
t ill kommunstyrelsekontorets kansli, e-post kommunen@mellerud.se eller tfn 181 04, 
senast k l. 09.00 dagen före sammanträdet. 

 
 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Martin Eriksson (C) 
Peter Ljungdahl (C) Mauri Simson (L) 
Daniel Jensen  (KD Harald Ericson (M) 
Mohamed Mahmoud (MP) Vakant (MP) 
Eva Pärsson (M) Ludwig Mossberg (M) 
Jörgen Eriksson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Michael Melby (S) Christine Andersson (S) 
Marianne Sand-Wallin (S) Kent Bohlin (S) 
Thomas Hagman (S) Florence Jonasson (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Gert Lund (SD) 
Liselott Hassel (SD) Martin Andersson (SD) 

 
Övriga 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Thomas Hagman (S)  
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – torsdag 26 mars 2020, kl. 10.00 
 
Ärenden                                                                             
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1  Kommunchefens upphörande av anställning 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-03- 18

ARENDE 1 Dnr KS 20201L67

Kommunchefens upphörande av anställning

Arbetsutskottets förslag till 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.

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

o Arbetsutskottets beslut 2020-03-16, 5 82.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-16

sida
3

s82 Dnr KS 20201167

Kommunchefens upphörande av anställning

Arbetsutskottets förslag till 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) deltar inte i beslutet,

Reseruation

Michael Melby (S) reseruerar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): 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
kom m u nchefen avseende överenskommelse om u pphöra nde av a nställ n i ng.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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