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§ 56

Dnr 4-2012

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.
Ekonom Elham Tizno redogör för ekonomin i BT Kemi-projektet.
Styrelsens beslut


Justerandes sign.

Informationen noteras.
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§ 57

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Projektledningen har låtit Mats Jönsson, ÅF-Infrastructure, åtgärda flödet
mellan Braån och dammen på Vallarna. Detta har gjort att vattenståndet i
dammen har sjunkit och man avvaktar nu för att se om det räcker för att
bryggan inte längre ska hamna under vatten.
Tommy Samuelsson informerar om att man arbetar på en skötselplan för
hela kommunen. Denna kommer även att innefatta skötseln av Vallarna.
Styrelsens beslut


Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr 8-2011, 1-2012

Fastighetsinlösen Södra området
Sammanfattning
Vid föregående styrelsesammanträde gavs projektledningen i uppdrag att ta fram en skrivelse till Mark- och miljödomstolen om en
skyndsam behandling av Muhammed Mheisens ärende. Skrivelsen
skickades till Växjö Tingsrätt den 11 januari. Projektledningen
mottog 2012-01-13 en underrättelse, där man informerades om att
Svalövs kommun inte betraktas som part i målet och att ingen hänsyn därför kommer att tas till kommunens förfrågan. Av underrättelsen framgår även att ärendet förväntas avgöras senast vid utgången
av februari 2012.
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om läget i
arbetet med inlösen av fastigheterna på det södra området.
Beslutsunderlag
Skrivelse till Mark- och miljödomstolen: Anmodan om skyndsam
behandling av ärende, daterad 2012-01-11
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, daterad 2012-01-12
Styrelsens beslut


Justerandes sign.

Informationen noteras.
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§ 60

Dnr 5-2012

Studiebesök på EKA-området
Sammanfattning
Under projektets genomförande har utställningen på Torgskolan varit
en uppskattad och viktig del av informationsarbetet. Tanken att den
ska fortsätta vara det under arbetena på det södra området, men
därefter kan det ifrågasättas om en utställning av denna typ är den
bäst lämpade. Bland annat kräver det lokaler samt personal som kan
släppa in och visa runt besökare.
I Bengtsfors kommun avslutades 2008 ett annat stort saneringsprojekt, EKA-projektet. Efter saneringen har området utformats speciellt
med tanke på att förmedla historien till besökare på ett inspirerande
och annorlunda sätt. Att på liknande sätt utforma det södra området
kan vara ett alternativ för en framtida utställning..
Projektledningen planerar därför att arrangera ett studiebesök till
EKA-området under våren. Lämpligen kan man då även bjuda med
en representant från Konsult SF, som ansvarar för utformningen av
det södra området.
Styrelsens beslut


Justerandes sign.

Informationen noteras
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§ 61

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Projektledningen informerar om den aktuella tidsplanen.
b) Informationsarbete
Projektledningen har beslutat att börja använda projektportalen
Projectplace för att underlätta kommunikationen inom projektet.
Projektledningen planerar att ha öppet hus på Torgskolan i samband med sportlovet. Onsdagen den 22 februari kl. 10-16 bjuds
allmänheten in att besöka utställningen och ställa frågor till
projektledningen. Korta föredrag om BT Kemi och projektet
kommer att hållas kl. 11 och 14.
c) Samråd med Länsstyrelsen
Sedan föregående styrelsemöte har projektledningen haft ett
samråds-/infomöte med Länsstyrelsen tisdagen den 24 januari.
Under mötet diskuterades bland annat tillsynsfrågor och upphandlingen av konsulter till det södra området. Bland annat
informerade David Lalloo, som representerar tillsynsmyndigheten, om att man kommit överens med Söderåsens miljöförbund om att Länsstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet för
projektets rivningsentreprenad.
d) Kulturzon Teckomatorp
Fredrik Löfqvist informerar om att arbetet pågår med att analysera de förslag som kom fram i LEADER-projektet. Ytterligare
information kommer på kommande möte.
e) Detaljplan för det södra området
Arbetet med detaljplanen för det södra området är påbörjat.
Svalövs kommuns planhandläggare Vlasta Sabljak har skrivit ett
start-PM för området som tas upp för beslut på nästa TSU-möte.
f)

Exploateringen i Teckomatorp
Exploateringen av det nya området öster om Vallarna fortskrider. Martina Larsson informerar om arbetet.
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