BT Kemi Efterbehandlings
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

Sida

2010-12-01

1 (7)

Torgskolan, Teckomatorp, kl. 10.00 – 12:00
Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf. §§ 31-34
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)
Per Wigrup (C), tjänstgörande för Birgit Landquist (C) §§ 29-30
Olle Steen (S), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers
Per Wigrup (C), ers
Åsa Andersson, projektledare
Åsa Ratcovich, projektchef
Kristina Jeppsson, bitr. projektledare
Lars Bevmo, rådgivare mentor
Annika Andersson, ekonom
Ulf Evertsson, bitr. projektledare

Utses att justera

Torsten Vigre

Justeringens tid och plats

2010-12-10, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Kristina Jeppsson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Torsten Vigre
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2010-12-01

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

29-34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

BT Kemi Efterbehandling

2010-12-01

§ 29

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

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.
Projektledare Åsa Andersson och ekonom Annika Andersson
redogjorde för ekonomin i BT Kemi-projektet.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 13-2010

Bidragsansökan Etapp 1, Södra området
Sammanfattning
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.
Efter samråd 2010-10-06 med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
har man beslutat, att arbetet på det södra området ska delas upp i tre
etapper. Särskild bidragsansökan ska inges för varje etapp.
Projektledningen redogjorde för innehållet i förslag till ansökan för
Etapp 1. Ansökan omfattar ett bidrag på 36 miljoner för full
kostnadstäckning och sträcker sig över perioden januari 2011 till
augusti 2013.
Då länsstyrelsen flaggat upp för att Naturvårdsverket kan komma att
begära kompletteringar, skjuts slutförandet av ansökan fram.
Ansökan planeras att tas upp på Kommunstyrelsens möte 2011-0117 och på Kommunfullmäktiges möte 2011-01-30.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av
efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemiområdet i Teckomatorp, granskningsversion daterad 2010-11-24.
Inklusive två bilagor.
Styrelsens beslut
•

Presidiet medges fatta kompletterande beslut för att
färdigställa bidragsansökan för Etapp 1, Södra området.

Styrelsens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av
det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp godkännes

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 32

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.
Underentreprenören Utetjänst har satt nya trädplantor inom de
områden där de tidigare planterade träden inte klarat sig. Om
förhållandena på något planterat område inte är lämpligt för
trädplantering på grund av brist på dränering eller dylikt, kommer
det att tas upp vid slutbesiktningen.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Lägesrapport Södra området
Sammanfattning
Ett möte hölls med representanter från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på tjänstemannanivå 2010-10-06. På mötet beslutades att
arbetena på det södra BT Kemi-området ska genomföras i tre etapper
med en bidragsansökan för varje etapp. I den första etappen, Etapp 1,
ingår inlösen av fastigheter, ytterligare provtagning och fördjupad
utredning främst avseende risker för påverkan på Braån.
Efter mötet har en promemoria inkommit från Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen gällande Huvudstudie Södra området (tidigare kallad
Åtgärdsutredning) och fortsatt arbetsgång.
Huvudstudie Södra området finns framme i konceptform sedan
början av 2010 och kommer att slutföras till dess bidragsansökan för
Etapp 1 skickas in till Länsstyrelsen.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 34

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) Sammanträdesdatum 2011
Projektledningen har arbetat fram ett förslag på preliminära
datum för Styrelsens möten kommande år.
c) Informationsmöte 1 december
Ett informationsmöte för allmänheten kommer att hållas på
Torgskolan kl. 18.30 den 1 december. På mötet kommer det att
informeras om planerade arbeten på det södra området samt
tidsplan för dessa.
d) Öppet Hus 5 december
I samband med julskyltningen i Teckomatorp den 5 december
kommer utställningen att vara öppen för allmänheten kl. 13.3016.30.
e) Övrigt
Kastanjen på Torgskolans tomt invid Skolgatan har sett lite
hängig ut på sistone varför en arborist varit på plats för att titta
på det. Arboristen kunde konstatera utbredd röta i stammen
varför trädet kommer att fällas för att undvika framtida risker för
allmänheten.
En möjlighet för delfinansiering av ett miljömuseum på före
detta BT Kemi-området, kan vara att baka in en förstudie i ett
pågående LEADER-projekt. Jenny Wenhammar undersöker
möjligheterna vidare.
f)

Avslutning
Ordförande önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en GOD
JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Beslutsunderlag
Sammanträdestider 2011, daterad 2010-11-18
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Förslag till sammanträdestider för 2011 godkännes
Informationen i övrigt noteras

Utdragsbestyrkande

