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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 08.00 – 09.30
Hans-Inge Svensson (s), ordf.
Birgit Landquist (c), vice ordf.
Torsten Vigre (m)
Hans Lennartsson (s)
Sven-Ove Dahlsson (c)
Bertil Nilsson (m), ers
Lars Nilsson (s), ers
Jenny Wenhammar (mp), ers §27-29
Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare
Tommy Samuelsson, bitr. projektledare

Utses att justera

Birgit Landquist

Justeringens tid och plats

2009-10-01, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Andersson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Birgit Landquist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2009-09-09

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling

Utdragsbestyrkande

27-31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

BT Kemi Efterbehandling

2009-09-09

§ 27

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01—
08-31
Sammanfattning
Enligt kommunens nya ekonomimodell redovisas kvartalsvis ekonomiska uppföljningar. Efter månaderna mars, juni och september
överlämnas månadsuppföljningarna också för beslut i kommunstyrelsen. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Projektorganisationen har arbetat fram en ekonomisk delårsrapport
för perioden januari-augusti månad 2009.
Projektledningen rapporterade från mötet med myndigheterna den
24 augusti. De ökade kostnaderna för GC-broarna innebär att kommunens andel enligt Naturvårdsverkets bidragsbeslut för efterbehandling av det norra området också kommer att öka. Sannolikt
behövs ytterligare investering av 1,5 Mkr utöver de 4 Mkr som
hittills har anslagits. Behovet av en kommunal insats på det södra
området torde å andra sidan komma att bli mindre. Nya bidragsbestämmelser är på gång att antas som innebär att staten kan stå för
upp till 100 % av kostnaderna om särskilda skäl finns. Bedömningen
är, från myndigheternas handläggare i dessa frågor, att Svalövs
kommun har tunga sådana skäl även om man inte kan utlova bidrag
förrän en slutlig ansökan har behandlats.
Beslutsunderlag
Ekonomisk delårsrapport 2009-01-01―2009-08-31
Sammanställning av kostnader som ska delas mellan stat och
kommun, 2009-09-16
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen beslutar att äska ytterligare 1,5 Mkr i investeringsmedel för
åtgärder på det norra området
Informationen i övrigt noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Totalt 66 000 ton har hitintills behandlats på behandlingsanläggningen i Bremen och godkänts av den tyska oberoende myndigheten.
Odens arbeten med det blivande rekreationsområdet fortskrider.
Arbetet med förberedelser för grässådd och plantering har påbörjats.
En mild rensning av Braån har genomförts i samarbete med SaxånBraåns fiskevårdsförening och expert från Ekologgruppen i
Landskrona.
Plantering av Barnens klimatskog planeras till den 21-22 oktober i
samarbete med skolor, dagis och naturpedagogen Charlotte
Lundberg. Alla skol- och dagisbarn i Teckomatorp är inbjudna.
Totalt 270 barn kommer under två dagar att plantera cirka 120 träd.
Samråd med länsstyrelsen hölls 4 september. En delrapport över
efterbehandlingen av det norra området ska lämnas och SWECO och
WSP arbetar med rapporten. Alla massor har dock ännu inte
behandlats i Bremen och uppgörelse med Skanska återstår.
Diskussioner med Oden Anläggningsentreprenad pågår för
överenskommelse om ekonomisk ersättning för den försening som
drabbat Oden då Skanskas entreprenad drog över tiden.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
a.

Ett möte med tjänstemän från Naturvårdsverket och länsstyrelsen ägde rum 24 augusti för att informera om den aktuella
föroreningssituationen, främst på den södra delen av området,
samt att diskutera det fortsatta arbetet med och finansieringen av
projektet BT Kemi Efterbehandling. Mötet inleddes med ett
besök inom projektområdet i Teckomatorp. En utredning med
riskbedömning av möjliga alternativ för det södra området ska
genomföras. Huvudmålet ska fortsatt vara att skydda Braån.
Flyttning av alla eller delar av nuvarande verksamheter ska ingå
i utredningsalternativen. Ändrad användning av området kan
därför komma ifråga.

b.

Förberedelser pågår för att starta ett försök med sanering av
förorenad jord och betong med hjälp av pulserande likström.
Försöket genomförs i samarbete med företaget 3C hemmahörande i Billeberga.

Beslutsmaterial
Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, reviderad 2009-09-08.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts.
Det norra området förväntas fortsatt bli klart under året.
Tidplanen för det södra området är fortsatt mycket osäker.
b) Attitydundersökningen
Attitydundersökningen håller på att genomföras. Rapport väntas
bli klar till styrelsemötet i oktober.
c) Invigningen
Invigningen av det norra området planeras ske i samband med
skyltsöndagen inför jul och eventuellt samtidigt med att GCvägen till Svalöv blir färdig.
d) Tree art installation
I samband med Svalövs kulturvecka planerar Galleriet i
stationsbyggnaden att inviga en utställning och som ett
projekt/objekt ha med ett ljud- och ljusspel i trädet utanför
stationen.
e) Vattenråd Saxån-Braån
Information lämnades från det av Vattenvårdsförbundet SaxånBraån anordnade mötet den 25 augusti i Folkets hus inför ett ev.
bildande av ett vattenråd. Då uppslutningen till mötet var dåligt
kommer man att kalla till ytterligare ett möte under hösten. Det
eventuella vattenrådet berör inte direkt BT Kemi-projektet.
f)

Revision
Rapport har erhållits från den revision av projektet som genomförs med hjälp av extern konsult Ernst & Young AB. Kommunrevisionen avser besöka projektet den 13 oktober.

Beslutsunderlag
Granskning av styrelsen för BT Kemi Efterbehandling, Ernst &
Young AB augusti 2009
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att skriva ett förslag till
yttrande gällande granskningsrapporten inför mötet i oktober
Informationen i övrigt noteras

Utdragsbestyrkande

