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§ 168 
 
Anställning av tillförordnad kommundirektör 
2022/235 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet har träffat en tänkbar kandidat för rollen som tillförordnad 
kommundirektör och beslöt efter votering att föreslå kommunstyrelsen att gå vidare med 
den aktuella kandidaten. Arbetsutskottet beslöt också att kalla till ett extra 
kommunstyrelsesammanträde den 30 november för att hantera ärendet. 
 
Patrik Ströbeck (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Charlotta Wendt (VIP) och Jack Henriksen (SD) yrkar på återremiss med motiveringen ” 
att det saknas underlag för ett komplett beslut och att detta ärende är överklagningsbart. 
Det följer inte delegationsordningen och är eventuellt inte finansierat i budget?” (se 
bilaga) samt yrkar hon att om inte återremissen går igenom avslag på arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande propositionsordning, att kommunstyrelsen först fattar beslut 
om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, detta godkänns. Ordförande frågar 
kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner att det ska det. Votering begärs, 
genomförs och utfaller med 5 för (Göran Långberg PF, Valter Titusson S, Kerstin 
Gustafsson Andersson C, Patrik Ströbeck M, Ronny Nilsson S) och fyra emot (Anders 
Jelander SD, Charlotta Wendt VIP, Jack Henriksen SD, Emilia Sandell Eskilandersson 
SD) varvid kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag eller i enlighet med Charlotta Wendts yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering 
begärs, genomförs och utfaller med 5 för (Göran Långberg PF, Valter Titusson S, Kerstin 
Gustafsson Andersson C, Patrik Ströbeck M, Ronny Nilsson S) och fyra emot (Anders 
Jelander SD, Charlotta Wendt VIP, Jack Henriksen SD, Emilia Sandell Eskilandersson 
SD) varvid 
 
 
Kommunstyrelsen beslutat, 
 
att gå vidare med Elin Ask som tillförordnad kommundirektör 
 
 
 
Vi i Perstorp och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget inlämnat yrkande. 
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Bilaga till § 168 återremissyrkande 
 
Vi yrkar på att ärendet återremitteras för att arbetsgången innehåller så många brister 
och frågetecken som bör redas ut före beslut, exempelvis: 
 
•Inget underlag på vem som rekryterar tillförordnad kommunchef har presenterats. Hur 
lyder uppdraget och vem utfärdade det? Kan vi få se en kopia på det? 
•Ska inte detta grundas i ett beslut i KSAU att tillförordnad ska rekryteras och särskilt 
då det läggs ut som ett externt uppdrag? 
•Beslutet att rekrytera en extern tillförordnad (som aldrig är taget) bör föregås av 
diskussion i KSAU. Gemensamt bör alla alternativ utvärderas och naturligt är att 
befintliga tjänstemän, alltså en intern rekrytering, först övervägs. Någon sådan 
utvärdering har inte gjorts i KSAU. 
•I kallelse till KSAU saknades tjänsteskrivelse, inget mer än ett CV fanns inkluderat. 
•Om externa personer ska närvara vid KSAU ska det framgå av kallelsen. Där står inget 
om detta i kallelsen. 
•Lön och övriga anställningsvillkor måste lyftas upp före beslut. Inget sådant underlag 
presenterades i KSAU. 
•Om lönevillkoren är högre än Ulf Bengtssons så måste platsen finansieras och då ska 
finansieringen vara med i budgeten som lyfts i KF före beslut. 
•Att hävda att processen måste påskyndas för att nuvarande kommunchef vill gå vidare 
till sitt nya jobb innan hans uppsägningstid löper ut är inte ett giltigt skäl för KSAU att 
underlåta sig ett gediget förarbete. Det är högst anmärkningsvärt att kommunchefen är 
med och påverkar beslutet om sin egen efterträdare. 
•Föreligger delikatessjäv? 
•Vad är skillnaden i ekonomi om vi tar in externt tillförordnad på sex månader externt 
alternativt låter en förvaltningschef axla precis de månader som behövs? 
Uppskattningsvis ligger skillnaden i pris på minst 0,5 MSEK, men en korrekt 
alternativkostnadskalkyl får ekonomichef eller HR-chef ta fram före beslut. 
Utifrån ovanstående hävdar vi att det saknas underlag för ett komplett beslut och att 
detta ärende är överklagningsbart. Det följer inte delegationsordningen och är eventuellt 
inte finansierat i budget? 
Vi som sitter i kommunstyrelsen har ett kollektivt ansvar och därför yrkar vi på att 
ärendet återremitteras för bättre beredning i KSAU. Återremitteras det inte yrkar vi 
avslag. 
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