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Dnr 12-2015

§2

Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut
1. Årsredovisning för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänns.
2. Övrig ekonomisk information noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med
prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad.
Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ekonom Elham Tizno presenterar årsrapport för den kommunala delen för 2015
samt uppföljning per december 2015 för statliga och kommunala medel.
Kvartalsredovisning för fjärde kvartalet 2015 har skickats till Länsstyrelsen
2016-01-29 för rekvirering av 763 619 kr. Länsstyrelsen önskade även 2015 att
få en så kallad särskild redovisning. Orsaken är att så stor del av fjärde
kvartalet som möjligt ska rekvireras under innevarande år. Projektledningen
skickade en särskild redovisning 2015-12-10 för rekvirering av 1 143 821 kr.

Beslutsunderlag
Årsrapport för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling för 2015
Ekonomisk uppföljning 2015-01-01 – 2015-12-31, delas ut på sittande möte
Kvartalsredovisning 18, 4:e kvartalet 2016, daterad 2016-01-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): 1) Årsredovisning för Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling godkänns. 2) Övrig ekonomisk information noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)
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Dnr 25-2015

§3

Budget statliga medel 2016

Styrelsens beslut
1. Budget för statliga medel 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I och med årsskiftet 2015/2016 har projektet gått in i Etapp 2. Några arbeten
från Etapp 1 ska avslutas, men för den ekonomiska delen gäller bidragsbeslutet
för Etapp 2.
Projektet ansökte om statliga bidrag för Etapp 2 våren 2013. Då tidplanen
försköts behövde projektet söka kompletterande medel för Etapp 1 och i samband med detta reviderades även ansökan för Etapp 2 med avseende på tiden.
Revideringarna gjordes under våren 2014. Under hösten 2014 begärde
Naturvårdsverket vissa kompletteringar av ansökan för Etapp 2. Länsstyrelsen
meddelade i mars 2015 att Naturvårdsverket tagit beslut om att bifalla
ansökningarna med undantag av medel för detaljplan.
Sedan den ursprungliga ansökan för Etapp 2 skrevs har flera förändringar skett
i projektet. Bland annat har det beslutats, i samråd med Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket, att upphandlingen av saneringsentreprenaden ska flyttas från
Etapp 2 till Etapp 3. Detta gör att den budget som togs fram för ansökan har
blivit inaktuell.
Projektledningen har därför tagit fram en ny budget för Etapp 2. Budgeten för
2017 är dock beroende av utfallet för 2016 och budgeten fastställs därför ett år i
taget.
Projektledare Eva Sköld presenterar budget för den statliga delen för 2016.

Beslutsunderlag
Budget för statliga medel för BT Kemi Efterbehandling Etapp 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Budget för statliga medel 2016 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EMTO, FKLT, EVSD, KAJN)
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Dnr 23-2015

§4

Projektets geodatabas

Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen nådde i slutet av december fram till en överenskommelse med
Sweco gällande skötseln av projektets geodatabas under de kommande två
åren. Sweco påbörjade direkt arbetet med migrering av databasen till en molnlösning och detta arbete ska enligt tidplan avslutas under vecka 6. Därefter
kommer projektledningen och projektets övriga konsulter att kunna få direkttillgång till databasen istället för att, som idag, behöva gå via Sweco.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

___
Ajournering 09.35-10.00
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Dnr 14-2013

§5

Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Styrelsen anser inte att den lokala acceptansen för inneslutningsalternativet är större än för nollalternativen.
3. Styrelsen anser att ambitionsnivån för åtgärderna på det södra området
bör motsvara den för saneringen på det norra området.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2015 har arbetet med huvudstudien för det södra området pågått.
Riskvärderingen och åtgärdsutredningen har skickats som utkast till
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för synpunkter.
Den slutliga delen i arbetet med huvudstudien är en riskvärdering. I riskvärderingen görs en bedömning av saneringsalternativen utifrån ett antal
kriterier så som till exempel teknisk genomförbarhet, riskreduktion och
acceptans. Kostnaderna vägs också in som kriterium.
Riskvärderingen presenteras som en matris. I matrisen finns fyra huvudkriterier
som har ett antal underkriterier. Varje underkriterium bedöms enligt ett antal
aspekter.
Underkriterierna poängsätts och den samlade poängen för dessa ger sedan
poängen för huvudkriterierna. Detta ställs sedan mot kostnader för åtgärderna
och eventuella drift- och underhållskostnader.
Eva Sköld, Peter Englöv och Lars Bevmo gör en genomgång av
riskvärderingen på mötet.
Riskvärderingen kommer sedan att diskuteras med Länsstyrelsen på ett
riskvärderingsmöte 2016-02-18.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): 1) Informationen noteras. 2) Styrelsen anser inte att
den lokala acceptansen för inneslutnings-alternativet är större än för
nollalternativen. 3) Styrelsen anser att ambitionsnivån för åtgärderna på det
södra området bör motsvara den för saneringen på det norra området.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
dessa.
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Dnr 4-2016

§6

Övergripande mål BT Kemi Efterbehandling

Styrelsens beslut
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling uppdrar förvaltningen att skicka
förslag till ändring av övergripande mål för BT Kemi Efterbehandling till
Naturvårdsverket för godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Projektet BT Kemi Efterbehandling har sex övergripande mål. Dessa
formulerades första gången i ansökan om bidragsmedel för huvudstudie, 2002
och var sen övergripande mål för alla arbeten med det norra området.
Vid övergången till Etapp 1, Södra området, gjordes några modifieringar av de
övergripande målen. Målet för markanvändning efter avslutade saneringsåtgärder förändrades till att vara naturområde. Samtidigt togs målet om att
projektet skulle öppna upp för forskning bort.
I samband med arbetena att öppna för persontrafik på Söderåsbanan har det
visat sig att den östligaste delen av det södra BT Kemi-området kan komma att
behöva tas i anspråk för infrastruktur kopplat till ombyggnaden av stationen i
Teckomatorp. Projektledningen vill därför ändra målet om markanvändning för
att möjliggöra detta.

Beslutsunderlag
PM avseende övergripande mål BT Kemi Efterbehandling, daterat 2016-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling uppdrar
förvaltningen att skicka förslag till ändring av övergripande mål för BT Kemi
Efterbehandling till Naturvårdsverket för godkännande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)
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Dnr 3-2016

§7

Delegeringsbeslut

Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2016-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)
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Dnr

§8

Övriga frågor

Förslag till beslut i styrelsen
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Tidplan
Projektledare Eva Sköld presenterar aktuell tidplan för projektet.
b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen
Projektledningen hade 2016-01-22 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På
mötet diskuterades bland annat uppdatering av huvudstudien och projektets
organisation.
c) Information kommunfullmäktige 25/1
Projektledningen informerade om arbetet med huvudstudien vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-25.
d) SCORE
Länsstyrelsen meddelade 2015-12-18 att Naturvårdsverket godkänner att
bidragsmedel används till projektets medverkan i SCORE-studien. Ett startmöte
för studien är inplanerat till 2016-03-03 och arbetet beräknas vara klar innan
sommaren.
e) Organisation
Kristina Jeppsson har sagt upp sig då hon fått anställning hos annan arbetsgivare och slutar 2016-03-20. Projektledningen har därför gått ut med en
annons för att rekrytera en ny biträdande projektledare. Sista ansökningsdag är
2016-02-22.
En rekrytering kommer också att genomföras avseende administrativa uppgifter
i projektet.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

__
Styrelsens ordförande tackar Kristina Jeppsson för gott arbete i projektet.
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