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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11.00
Hans-Inge Svensson (s), ordf.
Birgit Landquist (c), vice ordf. § 22-25
Torsten Vigre (m)
Hans Lennartsson (s)
Sven-Ove Dahlsson (c)
Per Wigrup (c), tjg ers §26
Olle Steen (s), ers
Bertil Nilsson (m), ers
Lars Nilsson (s), ers
Jenny Wenhammar (mp), ers
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare

Utses att justera

Sven-Ove Dahlsson

Justeringens tid och plats

2009-08-20, 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

2009-08-12

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling

Utdragsbestyrkande

22-26
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§ 22

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01—
06-30
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 uppföljning för
perioden januari-juni månad 2009 för styrelsen. Vidare presenterades
projektets egen preliminära uppföljning t.o.m. juli 2009.
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har ej lämnat besked om tidigareläggande från 2010 till 2009 av resterande 20 miljoner kronor
enligt det beviljade anslaget för slutliga åtgärder.
Den av KF antagna budgeten för 2010 samt plan för 2011-2012
redovisades.
Vidare informerade projektledningen om att revision av projektet
genomförs med hjälp av extern konsult Ernst & Young AB. Rapport
förväntas inom kort.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning 2009-01-01―2009-06-30.
Utdrag, sid 11, ur Budget 2010 Plan 2011-2012 driftbudget antagen
av KF 2009-06-15.
Styrelsens beslut
•

•

Justerandes sign.

Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att sammanställa kommande
kostnader för broarbeten och presidiet i uppdrag att vid behov äska
ytterligare medel hos kommunen.
Informationen i övrigt noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Odens arbeten med det blivande rekreationsområdet fortskrider. De
stora massarbetena är näst intill färdiga. Planering av arbetena med
planteringar och grässådd pågår. Förslag till utformning av Barnens
skog och utformning av ”Himmelslunden” med en s.k. tidskapsel har
tagits fram.
GC-broarna är på plats och slutbesiktning har skett av broarna samt
Banverkets ledningsarbeten. Vissa justerande åtgärder erfordras när
det gäller skydd av kontaktledningar.
En ny bottenfaunaundersökning har genomförts. En rensning av ån
på södra sidan utmed BT Kemi-området planeras ske i slutet av
augusti i samråd med ekolog och fiskeexpert. Länsstyrelsen har
godkänt rensningen.
Beslutsunderlag
Besiktningsprotokoll 2009-07-10 GC Broar
Förhandskopia 2009-07-10 besiktning ledningsarbeten
Minnesanteckningar 2009-07-10 besiktning ledningsarbeten
Förslag till utformning av Barnens Skog
Växtförteckning till Barnens Skog
Förslag till utformning av ”Himmelslunden” med tidskapsel
Förslag till utplacering av stenar i naturområdet.
Rapport Bottenfaunaundersökning 2009-07-03
Fältinventering 2009-07-13 av musslor i Braån
Styrelsens beslut
•
•

•

Justerandes sign.

Styrelsen beslutar att genomföra detaljarbeten av rekreationsområdet i enlighet med redovisade skisser.
Styrelsen beslutar att en invigning av rekreationsområdet med
tidskapsel ska genomföras och ger projektledningen i uppdrag att
planera utförandet.
Informationen i övrigt noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
a.

En redovisning av utförda arbeten med delsanering av det södra
området har lämnats in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har
beslutat att lämna ärendet utan åtgärd eftersom arbetet skett i
enlighet med anmälan och kompletteringar till anmälan.

b.

Planfrågan rörande nytt industriområde vid väg 17 utreds av
kommunens planansvariga.

c.

Ett möte med tjänstemän från Naturvårdsverket och länsstyrelsen är planerat till den 24 augusti i Teckomatorp. Mötet är
tänkt som ett förmöte inför ett kommande möte på ledningsnivå
avseende behov av åtgärder för det södra området, eventuell
ändrad målsättning samt finansieringsfrågor.

Beslutsmaterial
Beslut från länsstyrelsen avseende delsanering och provurgrävning
av södra delen av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs
kommun, 2009-07-17. Delades ut vid mötet.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 26

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 mycket osäker.
b) Attitydundersökning
Förslag till frågeformulär har erhållits från GFK för en ny
attitydundersökning. Attitydundersökningen genomförs som en
uppföljning för delmålet för saneringen att attityden till
Teckomatorp ej längre ska vara belastad av BT Kemi-skandalen.
Planen är att genomföra undersökningen i augusti-september
efter det att styrelsen godkänt formulären och upplägget. I allt
väsentligt följer upplägget tidigare undersökningar.
c) Leaderprojektet
Bidrag från EU kan eventuellt erhållas inom ramen för det s.k.
Leaderprojektet som främst berör Röstånga och Teckomatorp
för utveckling av dessa tätorter förutsatt att föreningar och andra
intressenter bidrar med frivilliga insatser. Ett förslag till ett
projekt har inkommit rörande ett modelljärnvägsprojekt. Det
tidigare förslaget om ett center för projekt rörande förorenade
områden kan eventuellt också innefattas i Leaderprojektet.
Thomas Arnström håller i projektet och ett möte i Folkets hus
för allmänheten planeras den 25 augusti.
Beslutsmaterial
Förslag 2009-03-10 från GfK till frågeformulär Teckomatorpsbor.
Förslag 2009-03-10 från GfK till frågeformulär Ej Teckomatorpsbor.
Modelljärnvägsprojekt, förslag 2009-07-02
Styrelsens beslut
•
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen godkänner frågeformuläret från GfK med förslag till
en eventuell ändring som uppkom under mötet.
Styrelsen ställer sig positiv till modelljärnvägsprojektet, men har
ej möjlighet att bidra med ekonomiska resurser.
Informationen i övrigt noteras.

Utdragsbestyrkande

