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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:00
Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)
Per Wigrup (C), ers
Bertil Nilsson (M), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers, §44-§46
Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare

Utses att justera

Sven-Ove Dahlsson

Justeringens tid och plats

2009-01-26, 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

2010-01-20

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling
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§ 42

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

Justerandes sign.
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§ 43

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01—
12-31
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.
Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad uppföljning
t.o.m december 2009. Den kommunala årsredovisningen kommer att
ingå i kvartalsredovisningen till länsstyrelsen som ska lämnas vid
månadsskiftet januari/februari. Då beräknas också en redovisning
kunna ske av de kostnader som ska fördelas mellan staten och
kommunen för GC-broar m.m.
Styrelsen har av KF beviljats överföring av investeringsanslag om
1 398 000 kr från 2009 till 2010.
Beslutsunderlag
Förenklad uppföljning, daterad 2010-01-12
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-12-21
rörande överföring av investeringsanslag från 2009 till 2010.
Styrelsens beslut
•
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§ 44

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Intyg om godkänd behandling i Tyskland av samtliga massor har
lämnats. Totalt har 76 787 ton mottagits i Bremen och behandlats
med godkänt resultat. Kontrollanalyser har genomförts av en tysk
oberoende kontrollant för varje leverans om ca 5 000 ton. Samtliga
analyser har visat att behandlingen uppfyllt projektets högt ställda
önskvärda krav. Jorden har använts i Tyskland till olika anläggningsändamål. Mängden jord, som skeppats till Bremen, har av Skanska
beräknats uppgå till 76 739 ton. Differensen, 48 ton till den mängd
som noterats i Tyskland är liten och får accepteras.
Slutbesiktning av Skanskas entreprenad kvarstår i avvaktan på
Skanskas slutliga redovisning av alla kvalitetsdokument. Länsstyrelsen har granskat den ekonomiska uppgörelsen mellan Skanska och
kommunen och har inget att invända.
Länsstyrelsen har kommit med positivt beslut rörande ozonanläggningen för dräneringsvatten. Beslutet har överklagats av miljönämnden i Landskrona till miljödomstolen. Överklagandet föranleder ingen åtgärd i avvaktan på miljödomstolens handläggning.
Det norra området invigdes den 6 december 2009. Omkring 500
besökare kom till området i anslutning till invigningsceremonin.
Efter tal av kommunalrådet Karl-Erik Kruse lades en s.k. tidskapsel
ned på högsta kullen och ett enkelt fyrverkeri avslutade. Tidskapseln,
som ska öppnas om 30 år, innehåller dokument, brev från inblandade
i projektet, tidsdokument från kommunen och länsstyrelsen samt
också alster från skolbarn i Teckomatorp.
I samband med invigningen utlystes en namntävling rörande det nya
norra området. Ca 100 namnförslag inkom till projektet vilka
styrelsen fått ta del av. Styrelsen beslutade enhälligt att skicka vidare
namnförslaget Vallarna till Tillväxt- och Samhällsbyggnadsutskottet
för beslut. Namnet Vallarna föreslogs i namntävlingen av åtta
personer. Det är ett namn som redan är väl etablerat på orten då det
är kopplat till sockersaftfabriken som fanns i Teckomatorp från slutet
av 1800-talet fram till då BT Kemi kom till Teckomatorp. En styrka i
namnet Vallarna tros också vara att det är lätt att uttala och går
snabbt att säga.
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Beslutsunderlag
Intyg från Bilfinger Berger att alla mottagna massor från BT Kemi
har behandlats och omhändertagits.
Länsstyrelsens beslut avseende behandling av dräneringsvatten
2009-12-16.
Landskrona miljönämnds överklagan 2009-12-29 av länsstyrelsens
beslut.
Innehåll i tidskapsel.
Lista över namnförslag till det norra området.
Styrelsens beslut
•

•

Styrelsen föreslår enhälligt att det norra området får namnet
”Vallarna” och beslutar överlämna förslaget till Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, TSU.
Informationen i övrigt noteras.

Expediering:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet (TSU)
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§ 45

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
Projektledningen informerade KS den 11 januari om läget i
projektet.
Projektledningen redovisade det pågående utredningsarbetet och
synpunkter från det genomförda samrådsmötet med länsstyrelsen den
14 januari. I utredningen utvärderas fyra huvudalternativ:
•
•
•
•

att verksamheterna finns kvar och de förorenade massorna
grävs upp och behandlas på något sätt;
att verksamheterna finns kvar och att de förorenade massorna
samlas inom området och innesluts såsom i en deponi;
att verksamheterna flyttas och de förorenade massorna grävs
upp och behandlas på något sätt;
att verksamheterna flyttas och att de förorenade massorna
samlas inom området och innesluts såsom i en deponi.

Därutöver utreds även nollalternativet, att inga åtgärder görs. Nollalternativ är ett krav enligt miljöbalken vid åtgärdsutredningar. Vid
samrådsmötet ifrågasatte länsstyrelsens representanter om man
dessutom skulle ha något mellanalternativ där endast de mest
förorenade massorna omhändertogs.
Utredningsarbetet fortsätter med mål att ha en slutlig rapport för
granskning hos länsstyrelsen m.fl. inför ytterligare ett planerat
samrådsmöte med länsstyrelsen den 12 februari. Ett särskilt
arbetsgruppsmöte med länsstyrelsen ska hållas rörande
värderingsgrunderna innan samrådsmötet.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras
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§ 46

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) LEADER projektet
Information om Leader-projektet lämnades av Leif Wennerberg,
Kristina Hansson och Hans Tapper. Projektet, som drivs av
Företagsalliansen, är av stort intresse för Teckomatorps
utveckling och styrelsen uttalade sitt stöd till projektet.
Projektets huvudinriktning är kulturutveckling i Teckomatorp.
En förstudie budgeterad till 680 000 kronor ska genomföras till
maj 2010. Arbetet sker i samverkan med företag och föreningar
på orten och Leader finansierar nästan hälften av kostnaden.
Kanske kan ett bevarande av kunskapen om BT Kemi-historien
bli en del i projektet. Den 6 februari planeras ett möte i Folkets
Hus med olika aktiviteter och för att få fram idéer.
c) Revisonsrapporten, beslut i KF
Revisionens rapport om granskning av BT Kemi-styrelsen har
noterats i KF 2009-11-23.
d) Vägverket tätortsåtgärder i Teckomatorp
Kommunen har lämnat remissvar på vägverkets förslag. Svaret
från kommunen innefattar de synpunkter som framkommit från
BT Kemi-styrelsen.
e) Bottenfaunaundersökning i Braån
Rapport har lämnats av Ekologgruppen över den undersökning
av bottenfaunan som gjorts under oktober 2009. Resultatet är
likartat med tidigare undersökningar. Inga förändringar har
inträffat som kan härledas från de saneringsarbeten som har
genomförts. Något fler antal ovanliga arter än tidigare har
noterats.
f)

Information om planarbeten och exploatering i Teckomatorp
Då Tommy Samuelsson ej hade möjlighet att komma på
styrelsemötet sköts informationspunkten upp till nästkommande
möte. Projektering av markarbetena för de tillkommande
bostadsområdena norr och väster om Torgskolan ska påbörjas.
Ordf. redogjorde kortfattat om de fastigheter som antagligen
kommer att byggas på Plåtslagaregatan i Teckomatorp.

.
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Beslutsunderlag
KF sammanträdesprotokoll 2009-11-23 rörande Granskning av
styrelsen för BT Kemi efterbehandling.
Kommunens ”Yttranden över arbetsplaner för tätortsåtgärder i
Tågarp och Teckomatorp” 2009-12-18.
Rapport 2010-01-04 över bottenfaunaundersökning hösten 2009,
sammanfattning.
Styrelsens beslut
•
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