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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:30
Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Birgit Landquist (C), v. ordf. §1
Emil Fennstam (SD)
Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande för Birgit Landquist (C) §§ 2-8
Lars Nilsson (S), ers
Jan Nilsson (FP), ers
Sven-Ove Dahlsson (C), ers § 1
Jenny A Wenhammar (MP), insynsplats
Knud Nörrelökke (V), insynsplats
Jörgen Lindell (KD), insynsplats
Åsa Andersson, projektledare
Åsa Ratcovich, projektchef
Kristina Jeppsson, bitr. projektledare
Lars Bevmo, rådgivare mentor
Annika Andersson, ekonom

Utses att justera

Hans Lennartsson

Justeringens tid och plats

2011-02-02, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Kristina Jeppsson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Hans Lennartsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2011-01-26

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande
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§1

Information om BT Kemi Efterbehandling
Sammanfattning
Vid mötet ges en sammanfattande information om projektets
bakgrund, efterbehandlingen av det norra området och kommande
arbeten på det södra området.
Beslutsunderlag
BT Kemi Efterbehandling Organisationsschema, daterat 2011-01-26
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 1009-2005

Reglemente för Styrelsen för efterbehandling av
BT Kemi-området, Teckomatorp
Sammanfattning
Styrelsen ansvarar för efterbehandlingen av f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp i enlighet med gällande lagstiftning, av kommunfullmäktige fattade beslut och av Svalövs kommun ingångna avtal.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-20, § 195
Yrkande
Hans Lennartsson (S): Det ska noteras i protokollet att ledamöter
särskilt bör beakta § 11 i reglementet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Hans Lennartssons yrkande och
finner att styrelsen antar det.
Omröstning begärs.
Styrelsen godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till Hans Lennartssons yrkande.
Nej-röst för avslag på Hans Lennartssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 1 ja-röst för bifall till och 3 nej-röster för avslag på Hans
Lennartssons yrkande, har styrelsen beslutat att avslå yrkandet.
1 ledamot avstår från att rösta.

Ledamot/tjänstgörande ersättare
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)
Emil Fennstam (SD)
Hans-Inge Svensson (S)
Summa

Ja-röst

Nej-röst
x

Avstår från
att rösta

x
x

1

x
x
3

1

Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Reglementet för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemiområdet, Teckomatorp noteras.

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 898-2004

Delegeringsordning för Styrelsen för efterbehandling
av BT Kemi-området, Teckomatorp
Sammanfattning
Kommunfullmäktige får enligt 3 kap 10 § i kommunallagen uppdra
åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden. Vidare får enligt 6 kap 33 § nämnda lag en
nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd
vid kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden.
Beslutsunderlag
Förslag till delegeringsordning för Styrelsen för efterbehandling av
BT Kemi-området, Teckomatorp.
Styrelsens beslut
•

Styrelsen antar föreliggande delegeringsordning att gälla från
och med den 3 februari.

Expediering
Kommunförvaltningen (MAPA)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 6-2010, 2-2011

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.
Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad uppföljning
t.o.m. december 2010. Den kommunala årsredovisningen kommer att
ingå i kvartalsredovisningen till Länsstyrelsen som ska lämnas vid
månadsskiftet januari/februari.
Då man från kommunens sida förväntar sig full statlig finansiering
av efterbehandlingen av det södra området, har kommunens medfinansiering av projektet helt tagits bort i budgeten för 2011. Dock är
det ännu oklart hur Naturvårdsverket kommer att ställa sig i denna
fråga.
Klart besked om finansiering av kostnader för styrelse, lokaler och
internt stöd kan ej förväntas innan beslut om bidrag erhålls. Ekonomiberedningen bör därför informeras om att risk föreligger att dessa
kostnader, vilka under 2010 uppgick till totalt 550 tkr, även framledes kan komma att belasta kommunens budget.
Beslutsunderlag
Förenklad uppföljning januari-december 2010, redovisas på mötet.
Styrelsens beslut
•

Informationen noteras och överlämnas till Ekonomiberedningen.

Expediering
Ekonomiberedningen
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 13-2010, 21-2010

Bidragsansökan Etapp 1, Södra området
Sammanfattning
Vid styrelsemöte 2010-12-01 beslutade Styrelsen för efterbehandling
av BT Kemi-området, Teckomatorp att presidiet medges fatta kompletterande beslut för att färdigställa bidragsansökan för Etapp 1,
Södra området.
Presidiet har den 13 januari beslutat att godkänna ansökan daterad
2011-01-13. Kommunstyrelsen föreslog den 17 januari kommunfullmäktige att godkänna ansökan och överlämna densamma till
Länsstyrelsen samt att Svalövs kommun ska åta sig huvudmannaskapet för Etapp 1, Södra området, under förutsättning att
finansiering sker enligt ansökan. Kommunfullmäktige behandlar
frågan den 31 januari.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av
efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemiområdet i Teckomatorp, daterad 2011-01-13. Inklusive två bilagor.
Presidiets beslut, daterat 2011-01-13
Kommunstyrelsens beslut 2011-01-17, § 9
Styrelsens beslut

Justerandes sign.

•

Styrelsen beslutar att godkänna presidiets beslut.

•

Informationen i övrigt noteras.

Utdragsbestyrkande
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§6

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Skanska inkom 2011-01-11 med de sista kvalitetsdokumenten för sin
entreprenad samt en ansökan om slutbesiktning av densamma. Slutbesiktning genomfördes 2011-01-24 och entreprenaden kan därmed
slutligen regleras ekonomiskt och arbetet med slutrapporteringen av
det norra området kan gå vidare.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§7

Lägesrapport Södra området
Sammanfattning
Huvudstudie avseende Södra området skickades 2010-12-27 i
granskningsversion till Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket.
Därefter har ett samrådsmöte samt ett arbetsgruppsmöte mellan
projektledningen och Länsstyrelsen hållits den 11 respektive den
20 januari. Under dessa har bland annat innehållet i huvudstudien
diskuterats. Huvudstudien kommer att skickas i slutgiltig version till
Länsstyrelsen i samband med att ansökan om bidrag för Etapp 1
skickas in.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§8

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Det norra området är klart. Projektledningen har tagit fram en
översiktlig tidplan för arbetena på det södra området. Den första
etappen, då fastigheterna löses in, byggnaderna rivs och ytterligare provtagning och utredning genomförs, förväntas pågå till
slutet av 2013. Därefter uppskattas upphandling av entreprenader, respektive sanering och återställning, ta ca 1 respektive 2 år.
b) Bottenfaunaundersökning i Braån
Ekologgruppen har under hösten genomfört en ny bottenfaunaundersökning i Braån. Resultaten finns presenterade i en rapport,
daterad 2011-01-13.
Efter samråd med Länsstyrelsen har projektledningen beslutat
att inga ytterligare bottenfaunaundersökningar kommer att
beställas. En sammanställning av de genomförda undersökningarna kommer att tas fram under februari månad och ska sedan
ingå i slutrapporten för det norra området.
c) Ny ägare Torgskolan
Från årsskiftet står AB SvalövsLokaler som ägare till
Torgskolan.
d) Utbildning 27/4
På eftermiddagen efter styrelsemötet onsdagen den 27 april är
samtliga inbjudna till utbildning om BT Kemi-projektet på
Torgskolan. Projektledningen kommer då att ge en fördjupad
presentation av historien bakom BT Kemi-skandalen och av
händelserna inom projektet fram till idag.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande

