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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:00
Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf. §§ 23-27
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)
Per Wigrup (C), tjg ers. § 28
Olle Steen (S), ers
Lars Nilsson (S), ers
Per Wigrup (C), ers. §§ 23-27
Karl Erik Kruse, kommunstyrelsens ordf.
Åsa Andersson, projektledare
Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, rådgivare mentor
Annika Andersson, ekonom
Bengt Lindvall, Teknik & Service, §§ 27-28

Utses att justera

Sven-Ove Dahlsson

Justeringens tid och plats

2010-09-24 Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Andersson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Sven-Ove Dahlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2010-09-15

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

23-28
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§ 23

Upprop
Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.
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§ 24

Dnr 6-2010

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 har tagit fram en förenklad ekonomisk redovisning
för perioden januari-augusti. Annika Andersson redovisade en
detaljerad uppföljning av de kommunala medlen inkl. kapitalkostnader för genomförda investeringar med prognos för utfallet
under år 2010.
Eftersom projektet ÖreSundBo styrdes av och administrerades via
BT Kemi-projektet har BT Kemi-projektet belastats med
kapitalkostnader för de åtgärder som då genomfördes i Teckomatorp.
Åtgärderna var bland annat iordningställande av promenad mellan
stationen och järnvägsövergången samt anläggande av minigolfbana,
kombiplan vid Parkskolan och fotbollsplan. Då dessa anläggningar
inte sköts av BT Kemi-projektet bör inte heller kapitalkostnaderna
belasta projektet. Dock bör de kapitalkostnader som rör investeringar
för upprustning av Torgskolan fortsatt belasta projektet.
Beslutsunderlag
Förenklad uppföljning januari-augusti, redovisas på mötet
Detaljerat uppföljning av de kommunala medlen med
kapitalkostnader, redovisas på mötet
Överföring av kapitalkostnader för ÖreSundBo, tjänsteskrivelse
daterad 2010-09-14, delades ut vid mötet
Styrelsens beslut
•

•

Styrelsen beslutar föreslå tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet att
överta kapitalkostnader för tätortsåtgärderna i Teckomatorp, exkl.
upprustning av Torgskolan, fr.o.m. 1 september 2010, enligt
tjänsteskrivelse
Informationen i övrigt noteras

Expediering:
TSU (BRG)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr 13-2010

Bidragsansökningar
Sammanfattning
Delbidragsansökan omfattande ett bidrag om 10 miljoner kronor
skickades in till Länsstyrelsen 2010-05-26. Efter samråd med
Naturvårdsverket tog länsstyrelsen bort bland annat täckning för
lokaler, styrelsen, internt stöd och projektering och skickade därefter
in en ansökan på 8 miljoner kronor till Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket tog beslut om att förstärka åtgärdsramen för
efterbehandling av BT Kemi-området på ett extrainsatt möte 201007-01 varefter Länsstyrelsen tog beslut 2010-07-21. Bidraget
förväntas täcka projektets utgifter till årsskiftet 2010/2011.
Bidragsansökan för slutförande av saneringen av det södra området
skickades till Länsstyrelsen i konceptform i februari. Länsstyrelsen
har därefter skickat den vidare till Naturvårdsverket för synpunkter.
Projektledningens arbete med bidragsansökan vilar till dess Naturvårdsverket återkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan fr. Lst t. NV, om bidrag till åtgärder för avhjälpande av
föroreningsskador avseende f.d. BT Kemi, södra området, daterad
2010-06-18
Beslut fr. Lst, bidrag till åtgärder för avhjälpande av
föroreningsskador avseende f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp,
daterad 2010-07-21
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras
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§ 26

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Arbete pågår med slutrapportering av efterbehandlingen av det norra
området. Slutbesiktning av Skanskas entreprenad har ännu ej kunnat
genomföras då Skanska ännu inte inkommit med alla kvalitetsdokument. Det som kvarstår är redovisning av resultat från den
slutliga behandlingen i Nederländerna av de ca 2 000 ton jordmassor
som i samband med testbehandlingen i december 2006 skulle ha
behandlats hos RGS90 i Danmark.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.
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§ 27

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
Åtgärdsutredningen finns framme i konceptform sedan början av
2010. Slutförandet skjuts fram i avvaktande på eventuella synpunkter
från Naturvårdsverket. Ett möte med Naturvårdsverket och
länsstyrelsen på tjänstemannanivå är inplanerat till 6 oktober.
Bengt Lindvall redogjorde översiktlig för de samtal som han på
uppdrag av Svalövs kommun för med fastighetsägarna på det södra
området.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.
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§ 28

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts.
Det norra området är klart. Tidplanen för det södra området är
mycket osäker.
b) Besök från miljöministern
Miljöministern Andreas Carlgren (C) m.fl. besökte 2010-08-24
BT Kemi-projektet som en del i valarbetet. Ministern fick en
kortfattad dragning av projektet, tittade på utställningen och
besökte Vallarna. Enligt uppgift var informationen till ministern
och besöket mycket uppskattat. Besöket varade 1 timme.
c) Förfrågan från TRP’s dart
TRP´s Dart ideella förening har inkommit med en förfrågan om
större lokaler för verksamheten. Föreningen är också intresserad
av att utöka sin verksamhet med fritidsgård för ungdomar två
kvällar i veckan, förutsatt att tillgång fås till större lokaler.
Projektledningen har förberett en promemoria som belyser föroch nackdelar med olika alternativ för utnyttjande av lokalerna.
d) Projektledningens organisation
Arbete pågår med förstärkning av projektledningen. Processen
med att anställa en bitr. projektledare på projektanställning fram
till årsskiftet är långt framskriden. Projektledningen informerade
om huvuddragen i förfrågningsunderlag för upphandling av en
bitr. projektledare, med expertis inom LOU och
entreprenadjuridik, på konsultbasis.
Beslutsunderlag
Rapportering från ministerbesök, daterad 2010-08-25
PM avseende kontorslokaler mm för efterbehandling av Södra
området, daterad 2010-08-25
PM avseende organisation av BT Kemi Efterbehandling, daterad
2010-09-02
Styrelsens beslut
•

•

Justerandes sign.

Styrelsen avvaktar med beslut om fortsatt användning av
lokalerna i Torgskolan till dess besked kommit ang. fortsatt
sanering av BT Kemi-området
Informationen i övrigt noteras

Utdragsbestyrkande

