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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Måndagen den 16 mars 2020, klockan 08.10 – 09.15, i Skållerudsrummet 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 
 
 
 

Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare    

 
 
 
 

Övriga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Michael Melby (S) 
Ersättare Eva Pärsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 16 mars 2020, klockan 09.45 

 
 

Justerade paragrafer  § 82 - 83 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Michael Melby 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2020-03-16 
 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-16    

Datum då anslaget tas ned 2020-04-07  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 82  Kommunchefens upphörande av anställning 3 

§ 83  Tillförordnande av kommunchef 4 
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§ 82 Dnr KS 2020/167   
 
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. 
 
Reservation 

Michael Melby (S) reserverar 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 
kommunchefen avseende överenskommelse om upphörande av anställning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-16 4 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KS 2020/167 
 
Tillförordnande av kommunchef 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse en tillförordnad 
kommunchef under tiden fram till och med kommunstyrelsen extra sammanträdet den  
25 mars 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av kommunchefens sjukskrivning finns behov av att utse en tillförordnad 
kommunchef fram till att kommunstyrelsen kan fatta ett beslut vid det extra sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att delegera till kommunstyrelsens ordförande 
att utse en tillförordnad kommunchef under tiden fram till och med kommunstyrelsen extra 
sammanträdet den 25 mars 2020.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 


