
  PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-13 
Paragrafer 164-168 

 
 

 
Plats och tid: Sessionssalen, 2021-10-13,13:30 

Beslutande 
ledamöter: 
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Christer Johansson C 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Boris Svensson S 
Ralf Scott SD 
Ellinor Varady M 
Tommy Cedervall 
Börje Norén C 
 

Övriga  
närvarande 

Tomas Rikse, kommundirektör 
Hanna Holm, teknisk chef 
Jan Enberg, ekonomichef 
Cecilia Christensen, kanslichef 
Kristina P Baron, kommunsekreterare 
 
 
 
     

Utses att justera: Åsa Edvardsson     

    
Sekreterare                     ___________________________________________________ 
 Kristina Pandurovic Baron 
 
Ordförande                    ___________________________________________________ 
 Hans Bertil Sinclair 
 
Justeringsperson           ___________________________________________________ 
 Åsa Edvardsson     
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum:  2021-10-13 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-10-14 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-11-05 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen 
 
Underskrift                    ____________________________________________________ 
                            Kristina Pandurovic Baron 
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Sida 

 
 
§164 Val av justeringsperson   
§165 Fastställande av föredragningslista   
§166 Svar på motion från Marie Brink och Lars-

Erik Stadler om kompensationsledighet 
2021/303  

§167 Medlemsavgift 2022 för Skånes Kommuner 2021/478  
§168 Plan för solenergiutbyggnad 2021/535  
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§164 

Val av justeringsperson 
   

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Åsa Edvardsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
____
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§165 

Fastställande av föredragningslista 
   

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan. 
 
____
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§166 

Svar på motion från Marie Brink och Lars-Erik Stadler om 
kompensationsledighet 
2021/303 

Beskrivning av ärendet 
I sin motion yrkar Marie Brink och Lars-Erik Stadler på att personal inom Vård och omsorg 
ska ges tre dagars kompensationsledigt, alternativt 24 timmar i en kompbank som tack för 
insatser under den pågående pandemin. 

HR-avdelningen har tillsammans med socialchefen undersökt vilka kostnader och andra 
konsekvenser förslaget vid bifall får. Initiativet är behjärtansvärt, medarbetare inte bara inom 
vård och omsorg har gjort ett fantastiskt arbete under de svåra förhållanden pandemin orsakat. 

Förslaget att samtliga drygt 400 medarbetare ska beredas möjlighet till ledighet innebär att 
förvaltningen ska ersätta dessa medarbetare med motsvarande antal vikarier. Det är redan i 
dagsläget problematiskt att ersätta normal frånvaro, att ersätta samtliga medarbetare, om än 
inte samtidigt, innebär enorma svårigheter. Vidare har HR-avdelningen beräknat kostnaderna 
för att ge personalen kompledigt tre arbetsdagar till 1 568 000 kr (exkl. personalomkostnader), 
och kostnaden för ersättare till 2 225 000 kr (inkl. personalomkostnader). 

HR-avdelningens uppfattning är att svårigheterna att kunna erbjuda ledighet och kostnaderna 
för ersättare gör att vi inte kan klara att genomföra motionens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen 
Motion om kompensationsledighet 
 

Yrkanden 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att avslå motionen. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§167 

Medlemsavgift 2022 för Skånes Kommuner 
2021/478 

Beskrivning av ärendet 
Skånes kommuner har på förbundsmötet 2020-10-02 § 8 fastställt medlemsavgiften för 2022. 
Avgiften för Klippans kommun 2022 uppgår till 545 tkr vilket är en sänkning med 50 tkr mot 
avgiften för 2021. 

Finansieringsmodellen för förbundet förändrades inför budgetåret 2021, för att bli mer 
transparent och mindre varierande. I samband med detta aviserades också sänkta avgifter i 
enlighet med den nu meddelade avgiften för 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Sammanställning ”Medlemsavgift 2022 till Skånes kommuner” 
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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§168 

Plan för solenergiutbyggnad 
2021/535 

Beskrivning av ärendet 
I samband med hanteringen av kommunens översiktsplan som för närvarande ses över 
kommer sannolikt de områden som tidigare utpekats som tänkbara för viss 
vindkraftsutbyggnad att strykas. Samtidigt planeras för en utrivning av vattenkraftverken i 
Rönne å. Det sistnämnda är ett fantastiskt naturvårdsprojekt, men såväl det som att man tar 
bort möjligheten till vindkraft i Klippans kommun rimmar illa med den nationella och 
internationella strävan efter klimatsmart och fossilfri elproduktion.  

Kommundirektören föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
utbyggnadsplan för solel i Klippans kommun. Exakt hur en sådan kommer att vara beskaffad 
är oklart i nuläget men man skulle i dokumentet dels kunna signalera att kommunen är positiv 
till utbyggnad av solel dels kunna peka ut lämplig kommunägd mark, lämplig privatägd mark 
och stora takytor där kommunen kan mäkla kontakt mellan solenergiexploatörer och 
markägare samt ägare av byggnader med stora takytor. Eventuellt skulle man också kunna 
lägga en mer konkret plan för utbyggnad av solel på kommunala fastigheter. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommundirektören daterat 2021-10-01 (denna skrivelse) 
 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen 
och andra intressenter ta fram förslag till en plan för utbyggnad av anläggningar för 
solelsproduktion i Klippans kommun. 

 
 
Beslut skickas till 
Kommundirektör 
Plan & Byggavdelningen 
Kommunledningsstab 
Näringslivsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
____
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