
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

Plats och tid Konferensrum Selleberga, onsdagen den 9 november 2022 kl 09:00-09:20 

Beslutande Mikael Henrysson (SD), ordförande 
Claes Osslén (SD), vice ordförande 
Jörgen Johnsson (M) 
 
 
 
 

Ulrika Thulin (S) 
Liselott Ljung (S) 
Nils Nilsson (C) 
 

   

Övriga närvarande Christian Alexandersson tf 
kommundirektör 
Julia Pietrek kanslichef 
Niklas Ögren planeringschef, § 193 
Susan Elmlund kommunsekreterare 
 
 
 

 

Justerare Ulrika Thulin (S) 

Justeringens plats och tid Onsdag 2022-11-09 kl 13:00, digital justering 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Susan Elmlund 

Paragrafer §§ 191-196 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mikael Henrysson (SD) 

 

 

 
 
Justerare  

Ulrika Thulin (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-11-09 

Anslaget är uppsatt  2022-11-10 – 2022-12-02  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 
 

Underskrift 
 

 Susan Elmlund 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 191 Dnr 2022-00002 
Val av justerare ................................................................................ 3 

§ 192 Dnr 2022-00005 
Godkännande av dagordning .......................................................... 4 

§ 193 Dnr 2022-00471 
Yttrande över utredningssamråd inför tillståndsansökan för 
fortsatt och utökad verksamhet vid Charkprodukter i Billesholm 
AB, Ugglehus 22:9 ........................................................................... 5 

§ 194 Dnr 2022-00509 
Upptagande av nytt lån .................................................................. 10 

§ 195 Dnr 2022-00478 
Tilläggsäskande för nya inventarier på Ekeby bibliotek ............. 12 

§ 196 Dnr 2022-00510 
Uppräkning medlemsavgift RSNV (Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst)  för 2023......................................................................... 14 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 191 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Ulrika Thulin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Ulrika Thulin (S) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 192 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-11-02. 
Ordförande föreslår följande nya ärenden: 
 
Ärende 5: Tilläggsäskande för nya inventarier på Ekeby bibliotek 
Ärende 6: Uppräkning medlemsavgift RSNV (Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst)  för 2023 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 193 Dnr 2022-00471  

Yttrande över utredningssamråd inför 
tillståndsansökan för fortsatt och utökad verksamhet 
vid Charkprodukter i Billesholm AB, Ugglehus 22:9 

Sammanfattning 

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ett samrådsunderlag inför 
tillståndsansökan för fortsatt och utökad verksamhet vid Charkprodukter i 
Billesholm, Ugglehus 22:9 även lokalt kallad ”Korvfabriken”. 
 
I underlaget beskriver bolaget avsikten att dubbla produktionsvolymen från 
4000 ton/år till 8000 ton/år.  
 
Den aktuella verksamheten bedöms träffas av 5 kap. 13§ 
miljöprövningsförordningen 15.141- B ” anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.” Vegetabiliska råvaror i form 
av kryddor mm har och kommer att än mer används i produktionen vilket 
styr klassningen. 
 
I miljöbedömningsförordningens 6 § anges vilka verksamheter och åtgärder 
som automatiskt anses medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt denna 
bestämmelse utgör den aktuella verksamheten inte detta och ett 
undersökningssamråd enligt 6 kap 23 och 24 §§ miljöbalken ska därför 
genomföras och sker i detta fall i första hand med Länsstyrelsen i Skåne, 
Söderåsens miljöförbund, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda. 
 
Utifrån vad som framgår av föreliggande samrådsunderlag och 
verksamhetens omfattning bedöms verksamheten av bolaget inte kunna 
förväntas medföra betydande miljöpåverkans enligt vad som krävs i 10–13 
§§ miljöbedömningsförordningen. 
 
Bedömning 
Planeringsavdelningen har tagit del av samrådsunderlaget och lämnar 
synpunkter utifrån översiktsplan, lokalisering och planförutsättningar. 
 
Sammanfattande synpunkter på underlaget: 

• I ansökan bör förtydligas vilket markområde tillståndet avser då 
fastigheten är större än ianspråktagen tomt. 

• Ansökan bör förhålla sig till det faktum att området ingår i 
utbredningen av riksintresse för naturvård samt redogöra för 
konsekvenserna av detta. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

• Om utnyttjandet av tillståndet kräver att nya byggnadsverk uppförs 
ska detta prövas genom upprättande av en detaljplan för området. 
Bolaget har tidigare anmodas att söka planbesked för förändringar 
inom området. 

• Underlaget bör kompletteras med en bullerutredning som redovisar 
buller vid bostadsfastigheter 

• Underlaget bör kompletteras med redovisning av utbredning av 
utsläpp till luft och doft från rökeri kopplat till nuvarande och 
kommande bostäder (se kommunens gällande ÖP) 

• Underlaget bör kompletteras med en trafikutredning som redovisar 
hur in och utfart påverkar trafik på LV 109 samt buss i linjetrafik.  

• Även transporter för personal ska ingå i underlaget. 
 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2022-10-31 
Inbjudan samråd, inkom 2022-10-10 
Samrådsunderlag, 2022-06-20  
 

Ärendet 

Lokalisering och planläge 
Som det framgår av underlaget ligger fabriken i direkt anslutning till 
bostadsbebyggelse och saknar detaljplan. Efter branden 2016 
moderniserades delar av anläggningen och verksamheten byggdes ut 
genom ett bygglov utomplans. 2020 förhörde sig bolaget om att bygga ut 
med ytterligare byggnader och fick då besked att detta skulle hanteras 
genom planläggning. Någon ansökan om planbesked lämnades inte in. 
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Buller och omgivningspåverkan 
I underlaget lyfter bolaget fram att försiktighetsmått är svåra att innehålla vid 
de bostäder som ligger närmast men att dessa inte framfört klagomål. 
Störningen och buller bör dock bedömas vid närmaste bostadsfasad oavsett 
vem som idag bor i på adressen. I bedömningen av lokalisering och 
omgivningspåverkan bör det framhållas att 5 bostäder ligger inom 20-60 m 
från industribyggnaden. Placering av fläktar riskerar få stor negativ 
påverkan för boendemiljön.   
 
Underlaget bör kompletteras med en redovisning av framtida buller vid 
bostadsfasader. 
 
Enligt ansökan kan rök och kokdofter uppträda i omgivningen vid ogynnsam 
väderlek. Utifrån fabrikens placering i landskapet, vid en dalgång, är denna 
företeelse relativt vanligt förekommande.  
 
Underlaget bör kompletteras med en doftutredning som redovisar hur 
kokdofter påverkar nuvarande och framtida bostäder. 
  

 
 
 
 
Riksintresse för naturvård 
Som framgår av underlaget ligger inom utpekat riksintresse för Naturvård.  
Kommunen anser att området ligger inom området samt att verksamheten 
och eventuell påverkan bör göras utifrån påverkan på riksintresset. 
 
Samrådsunderlaget bör kompletteras med en utförligare redovisning av 
påverkan på riksintresset 
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Avgränsning 
Den fastighet som ansökan avser är betydligt större än den mark som är 
ianspråktagen för nuvarande verksamhet. (gul markering nedan) 
 
Underlaget bör förtydligas avseende vilket markområde ansökan avser. 
 

 
 
Framtida bostadsbebyggelse 
Som framgår av gällande översiktsplan avser kommunen att bygga ut den 
del av Billesholm som ansluter till fabriken för bostadsbebyggelse. 
Väster om området ligger kommunens markreserv för Billesholm och 
kommunen har precis genom medfinansiering investerat i en Pågatågstation 
i Billesholm. 
Kommunens nuvarande och framtida ställningstaganden kommer utgå från 
att förutsättningarna för att bygga ut bostäder i östra Billesholm inte får 
riskeras genom att det uppstår nya skyddsavstånd i närområdet. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
Underlaget bör kompletteras med bedömning om hur framtida 
bostadsbebyggelse kan påverkas. 

 
 

   

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

Charkprodukter i Billesholm AB. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till Charkprodukter i Billesholm AB. 
   
 

Beslutet skickas till: 
Charkprodukter i Billesholm AB 
Länsstyrelsen i Skåne 
Söderåsens miljöförbund 
Diariet 
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§ 194 Dnr 2022-00509  

Upptagande av nytt lån 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har en hög investeringstakt. I delårsbokslutet per den 31 
augusti 2022 var det genomfört investeringar för 100 mkr, samtidigt som 
kommunen redovisade ett resultat på 47,7 mkr och avskrivningar på 32,3 
mkr. Per den 30 september var det redan bokfört investeringsutgifter på 
totalt 130 mkr, medan prognosen för helåret visar på att summan av 
resultatet och avskrivningarna hamnar på 97 mkr för 2022. 

En Investeringstakt som genomsnittligt sett innebär att genomförda 
investeringar överstiger resultatet plus avskrivningarna, medför att 
kommunen förbrukar mer kapital än vad som kommer in i kassan.  

Dessutom är kassaflödet med in- och utbetalningar ojämnt fördelat över tid, 
såväl mellan olika månader som inom en månad vilket innebär att det 
behövs en likviditetsreserv. För att vara säkra på att kunna betala fodringar i 
tid som förfaller till betalning, behövs snarast en likviditetsförstärkning på 50 
mkr.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-02 
Kassaflödesanalys per 2022-10-31 
Kommunfullmäktige, 2021-11-29, § 169 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att ge kommunstyrelsen genom 
ekonomiavdelningen i uppdrag att ta upp ett nytt lån på 50 mkr hos 
Kommuninvest.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunstyrelsen genom ekonomiavdelningen i uppdrag att ta upp ett nytt 
lån på 50 mkr hos Kommuninvest.  
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 195 Dnr 2022-00478  

Tilläggsäskande för nya inventarier på Ekeby bibliotek 

Sammanfattning 

I juli 2022 vandaliserades Ekeby bibliotek. Delar av inredningen förstördes, 
bland annat flertalet bokhyllor, stolar, datorskärmar och bord. Konsekvenser 
av vandaliseringen har blivit att tillgången till litteratur har minskat då böcker 
numera förvaras på andra platser. Det har även lett till ökad fysisk 
ansträngning för personalen som arbetar på biblioteket och ändring av viss 
verksamhet.  
 
En anmälan till försäkringsbolag är inlämnad och handläggningen pågår.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inventerat förstörda inventarier och tagit 
fram kostnader för att ersätta dessa. Den totala kostnaden uppgår till  
200 000 kronor. Detta ekonomiska utrymme finns inte i kultur- och 
fritidsnämndens budget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-10-05 att föreslå 
kommunstyrelsen att tillföra kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor för 
att täcka kostnader för nya inventarier på Ekeby bibliotek under hösten och 
vintern 2022. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-04 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-05, § 66 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att tillföra kultur- och fritidsnämnden 
200 000 kronor ur kommunstyrelsen till förfogande för att täcka kostnader 
för nya inventarier till Ekeby bibliotek under hösten och vintern 2022.   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
tillföra kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor ur kommunstyrelsen till 
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förfogande för att täcka kostnader för nya inventarier till Ekeby bibliotek 
under hösten och vintern 2022.   
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 196 Dnr 2022-00510  

Uppräkning medlemsavgift RSNV (Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst)  för 2023 

Sammanfattning 

Helsingborgs stad, Ängelholms kommun, Bjuvs kommun och Örkelljunga 
kommun driver gemensam Räddningstjänst genom 
räddningstjänstförbundet RSNV (Räddningstjänsten Skåne Nordväst). 
Beslut behöver fattas om uppräkning av medlemsavgiften inför 
verksamhetsåret 2023. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-04 
  

 

Ärendet 

På medlemsrådet den 7 oktober diskuteras frågan om uppräkning av 
medlemsavgift för RSNV avseende verksamhetsåret 2023, utan att beslut 
fattades. Frågan om medlemsavgift adresserades till ekonomicheferna för 
att återkomma med förslag. Den 3 november lämnade Helsingborgs stads 
förslag på uppräkning med 2,2 procent för verksamhetsåret 2023, vilket 
också accepterats av Ängelholms och Örkelljunga kommun. 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godta en uppräkning av medlemsavgift 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst på 2,2 procent för 2023. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godta en uppräkning av medlemsavgift Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
på 2,2 procent för 2023. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 


