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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30
Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers för Birgit Landquist (C)
Ingrid Ekström (SD), tjänstgörande ers för VAKANT (SD)
Lars Nilsson (S), ers
Agneta Sörensson (M), ers
Jan Nilsson (FP), ers
Jörgen Lindell (KD), ins
Charlotta Eldh (MP), ins ers
Lars Bevmo, tf projektledare
Kristina Jeppsson, bitr. projektledare

Utses att justera

Ingrid Ekström (SD)

Justeringens tid och plats

2012-08-22, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Kristina Jeppsson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Ingrid Ekström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-15

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

73-77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

BT Kemi Efterbehandling

Sida

2 (6)

2012-08-15

§ 73

4-2012

Ekonomisk rapport
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning
med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen.
Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad.
Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Projektledningen redogör för ekonomin i BT Kemi-projektet.
Kvartalsredovisningen för det andra kvartalet 2012 skickades in till
Länsstyrelsen 2012-07-31. Enligt den kommunala uppföljningen för
projektet har 957 tkr upparbetats av det statliga bidraget under
april - juni 2012.
Den budget, som skickades in med bidragsansökan för Etapp 1, var
beräknad utifrån att etappen skulle avslutas i augusti 2013. Eftersom
tidplanen sedan dess har förändrats är budgeten inte längre aktuell.
Projektledningen har därför tagit fram en reviderad budget för
etappen, där övergången till Etapp 2 är beräknad till juli 2014. Viss
omfördelning av medel har också skett mellan de olika posterna.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning, daterad 2012-08-15
Reviderad budget Etapp 1, daterad 2012-08-15
Styrelsens beslut


Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Lägesrapport
Sammanfattning
Ett möte hölls den 14 juni med landskapskonsulten Tengboms, konsult SE,
där förutsättningarna för deras uppdrag diskuterades. Ett uppföljande möte
planeras hållas den 12 september. På mötet ska konsulten presentera några
förslag på framtida användning och utformning av det södra området.
Våren 2011 presenterades en uppföljning av 2009 års revision av Styrelsen
för BT Kemi Efterbehandling. I denna efterfrågades en långsiktig ekonomisk analys för kommunens åtagande i projektet. Analysen kunde då inte
genomföras, främst på grund av att något beslut om statligt bidrag för det
södra området ännu inte hade mottagits och det var oklart hur villkoren för
ett sådant bidrag skulle se ut. Projektledningen arbetar nu på att ta fram en
analys, som planeras kunna behandlas under hösten.
Styrelsens beslut


Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr 17-2011

Konsultupphandling Södra området
Sammanfattning
Kammarrätten avslog i maj Cowis överklagande i ärendet gällande upphandlingen av miljökonsulten, Konsult SC. Cowi överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som 2012-06-19 beslutade
att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom fast
och avtal kan tecknas med Ramböll. Ett startmöte hölls med konsulten den
10 juli och ett uppföljande möte är planerat till den 23 augusti.
Styrelsens beslut


Justerandes sign.

Informationen noteras
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§ 76

Dnr 8-2011

Fastighetsinlösen Södra området
Sammanfattning
Ett avtal har tagits fram, som reglerar ersättningen till Lans Mekaniska
Verkstad AB för kostnader för flytten av verksamheten. Per Olsson
signerade avtalet den 29 juni. Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti
att godkänna avtalet och kommunstyrelsens ordförande har därefter också
signerat avtalet.
Förhandlingar pågår fortfarande med de två återstående fastighetsägarna
på det södra området. Ett möte hölls den 25 juni där även en handläggare
från Länsstyrelsens tillsynsmyndighet deltog.
Om en överenskommelse inte kan nås kan resultatet bli att man tvingas
lämna kvar de två hobbyverkstäderna på området. Detta skulle dock
troligtvis påverka intrycket av det färdiga naturområdet negativt och innebära att det satta målet för användningen av området inte kan uppfyllas till
fullo.
Beslutsunderlag
Avtal om särskild ersättning p.g.a. avflyttning
Styrelsens beslut

Justerandes sign.



Projektledningen uppdras att fortsätta arbeta för en lösning där
samtliga verksamheter flyttas från området inför saneringen.



Informationen i övrigt noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Projektledningen har uppdaterat tidplanen för Etapp 1. Den kan
dock komma att revideras efter det planerade mötet med
Ramböll, där de ska presentera en tidplan för sina arbeten.
b) Projektorganisation
Eva Sköld har anställts som ny projektledare. Hon tillträder
posten den 10 september.
c) Flytt av utställningen
Det har föreslagits att projektets utställning skulle kunna flyttas
till Folkets Hus i Teckomatorp. Styrelsen för Folkets hus har till
en början ställt sig negativ till förslaget, men frågan ska tas upp
igen på styrelsens möte den 22 augusti.
d) Upplag av jord
Det vore positivt om man i projektet hade möjlighet att ta emot
jordmassor, som sedan kan användas för utfyllnad på det södra
området. För tillfället finns ingen lämplig plats för upplag av
jord i Teckomatorp. Projektledningen kommer att se över
möjligheterna för en sådan plats framöver.
e) Dikningsföretaget
Styrelsemedlemmar har uppmärksammat att träd längs vissa
sträckor av Braån tagits bort. Det är inte känt vem som beslutat
om detta. Det finns ett dikningsföretag, som omfattar sträckan
nedströms väg 17 och längs det norra BT Kemi-området.
Kommunen har enligt uppgift mer än 50 % andel i företaget.
Beslutsunderlag
Tidplan Etapp 1, Södra området, daterad 2012-08-12
Styrelsens beslut

Justerandes sign.



Ordföranden uppdras att undersöka frågan om de borttagna
träden vid Braån.



Informationen i övrigt noteras.

Utdragsbestyrkande

