
 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2023-03-17 Dnr 2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Plats och tid: Ledningsrummet, Centrumhuset kl. 08:10-08:20 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Charlotta Wendt (VIP), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagande 

 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

Utses att justera Charlotta Wendt    
Justeringens datum och 
plats 2023-03-17 Kommunledningsförvaltningen 

   
Paragrafer 
40 

  

Ordförande   
 
  

 
Ronny Nilsson  

 

Sekreterare   
 

 

 Anders Ivarsson  
  

Justerare   
 Charlotta Wendt    

Anslaget publiceras 2023-03-17 Anslaget tas bort 
 

2023-04-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunledningsförvaltningen  

 
 

  

1



 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2023-03-17 Dnr 2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Innehåll 
 

 Justering   

 Dagordning   

§ 40 Rekrytering av kommundirektör 2022/224 3 

 

 
 

2



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 40 
 
Rekrytering av kommundirektör 
2022/224 
 
Sammanfattning 
Ronny Nilsson föreslår att Elin Ask utses till kommundirektör. Facklig samverkan har 
genomförts varvid de fackliga organisationerna ställt sig bakom förslaget. 
 
Yrkande 
Charlotta Wendt yrkar att Richard Löfgren utses till kommundirektör. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt förslag mot Charlotta Wendts förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat enligt ordförandens förslag. Votering begärs. 
 
Votering 
För Ronny Nilssons förslag röstar Ronny Nilsson (S) och Patrik Ströbeck (M), för Charlotta 
Wendts förslag röstar Charlotta Wendt (VIP). Arbetsutskottet har därmed beslutat enligt 
Ronny Nilssons förslag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Att utse Elin Ask till kommundirektör 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Reservation 
Charlotta Wendt (VIP) reserverar sig till förmån för eget yrkande: 
”En kommundirektör jobbar ytterst för Perstorp kommuns invånare. Det är viktigt att det är en 
person som brinner för att förbättra och utveckla vår kommun, har hjärtat i att långsiktigt lösa 
de problem vi har i samhället och vill göra skillnad som faktiskt märks ut bland invånarna.  
Vi invånare vill känna att kommundirektören jobbar för oss, inte för sin lilla ledningsgrupp 
eller toppstyret i kommunhuset. Till sist och syvende är det den välfärd som levereras till 
invånarna som räknas och detta ska vara det övergripande uppdraget. Med ett genuint intresse 
för Perstorps kommun och tydligt engagemang i samhället kan rätt kommundirektör sätta en 
värdefull kultur som genomsyrar hela organisationen i kommunen. 
Därför yrkar vi på att Richard Löfgren väljs som ny kommundirektör i Perstorps kommun, då 
han är den klart bäst lämpade kandidaten utifrån listade kriterier. Tillika är han den som 
enhälligt lyfts fram av de fackliga representanterna och det väger tungt och borde vara 
avgörande. Detta är representanter för de medarbetare i vår kommun som högst upp får en ny 
chef och det respekterar vi.” 
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