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Birgit Landquist (C)
Kommunledningskontoret, 2016-12-01 kl 8.30
§§ 54 – 63

Sekreterare
Helena Svensson

Ordförande
Hans-Inge Svensson (S)
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Dnr 14-2014

§ 55 Besked gällande huvudstudie för södra området
Beslut i styrelsen
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har granskat huvudstudien för fd BT Kemi,
södra området. Avstämning mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har
skett vid gemensamt telefonmöte 2016-10-07 med deltagande av Magdalena
Gleisner, Naturvårdsverket samt David Lalloo och Mats Andersson,
Länsstyrelsen.
Myndigheterna ställer sig främst tveksamma till restriktioner gällande
markanvändningen, kopplingen mellan detaljplan och sanering, begreppen
”allmän platsmark” och ”luktpanel” samt hur eventuella ledningar utanför
området kommer att hanteras. Projektledningen har identifierat var i
huvudstudien som komplettering önskas och har påbörjat revidering av dessa
stycken.
I övrigt instämmer myndigheterna i huvudstudiens slutsatser.

Beslutsunderlag
Synpunkter från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för huvudstudie för fd BT
Kemi-området, södra området daterad 2016-10-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-2016

§ 56 Åtgärdsförberedande arbeten
Beslut i styrelsen
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Den kompletterande provtagningen genomfördes i två omgångar. Den första
utfördes under perioden 17-19 oktober och den andra den 31 oktober och 1
november 2016. Vissa punkter var man tvungen att justera läget på då det inte
var möjligt att utföra borrning, beroende framförallt på betong i marken. Urval
för analyser har genomförts av Kemakta i samråd med projektledningen. Tyréns
kommer att plocka proverna och skicka iväg på analys.
Kemakta och ÅF arbetar med en rad utredningar inom projektet. Det handlar
bland annat om uppdateringar av saneringssimulatorn, klassning av delvolymer,
utredningar kring betongen och urval av grundvattenrör till miljökontrollen,
beräkningar för hanteringen av vatten samt en produktionsplan inklusive tidplan
för projektet.

Beslutsunderlag
Provtagningsplan för kompletterande provborrning daterad 2016-10-13.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 26-2015

§ 57 Miljökontroll
Förslag till beslut i styrelsen
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet gällande kontrollprogrammet
skickades till projektledningen 2016-11-02 och redovisades senare för
Länsstyrelsen. Under perioden har man framförallt konstaterat att pumpflödet i
pumpstationen har legat stabilt. Nivån i pumpstationen har sjunkit. Totalhalterna
för fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i dräneringsvattnet har sjunkit.
Braån uppvisar varierande totalhalter av fenoxisyror - två av tre
provtagningspunkter visar att halterna har sjunkit medan den tredje
provtagningspunkten har varierande resultat.
Kemakta kommer i samråd med Tyréns att ta fram en uppdaterad
provtagningsplan med avseende på grundvattenrören. Urvalet är gjort och i
nästa skede är tanken att projektledningen tillsammans med Tyréns ska gå
igenom Kemaktas förslag på urval.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare
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Dnr 8-2016

§ 58 Ekonomisk rapport
Förslag till beslut i styrelsen
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med
prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad.
Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Projektledningen presenterar uppföljning per oktober 2016 för statliga och
kommunala medel.
2016-10-27 skickade projektledningen rekvirering för tredje kvartalet till
Länsstyrelsen. Utbetalningen bekäftades av ekonomiavdelningen 2016-11-21.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning 2016-01-01 till 2016-10-30
Kvartalsredovisning 3, 2016-10-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 19-2016

§ 59 Kompletterande bidragsansökan Etapp 2
Förslag till styrelsen för beslut i kommunstyrelsen
Ansökan gällande kompletterande bidragsansökan för Etapp 2, daterad
2016-11-16 godkänns och översänds till Länsstyrelsen för vidarebefordring
till Naturvårdsverket.

Sammanfattning av ärendet
Projektledning har för avsikt att lämna in en kompletterande bidragsansökan till
Naturvårdsverkets fördelningsmöte i januari 2017. Ansökan hamnar på 2
miljoner kronor för att slutföra de sista åtgärdsförberedande arbetena, till
exempel behöver vattenfrågan hanteras.
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket meddelade beslut om att vidarefördela
medel i enlighet med bidragsansökan för Etapp 2 för 2016. Därutöver finns ett
överskott på drygt 1 miljon kronor från 2015. Detta gör att tillgängliga medel för
2016 uppgår till 7 088 041 kronor vid omfördelning, vilket innebär ett överskott
för 2016 på drygt 1 miljon kronor. Initialt var tanken inför Etapp 2 att de extra 1
miljon kronor som var ett överskott från 2015 skulle vara tillgängliga året 2017.
Budgeten för 2017 har ett underskott på 1 miljon kronor från omfördelningen
mellan 2016 och 2017. Utöver de åtgärdsförberedande undersökningarna
kommer projektledningen att inleda fastighetsförhandlingar med ägaren till den
mark som kommer att tas i anspråk under saneringen. Arbetet kommer att
påbörjas under slutet av 2016 och pågå under 2017.

Beslutsunderlag
Kompletterande bidragsansökan för Etapp 2 daterad 2016-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Ansökan gällande kompletterande
bidragsansökan för Etapp 2, daterad 2016-11-16 godkänns och översänds
till Länsstyrelsen för vidarebefordring till Naturvårdsverket.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, MAN
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Dnr 3-2016

§ 60 Delegeringsbeslut
Förslag till beslut i styrelsen
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2016-10-04 till
2016-11-15.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 24-2015

§ 61 SCORE
Förslag till beslut i styrelsen
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
2016-10-05 träffade projektgruppen för SCORE projektledningen för BT Kemi
Efterbehandling för att presentera den konceptrapport som satts samman
baserad på SCORE-metodens riskvärdering. Dessutom redovisades enkätsvar
inhämtade från allmänheten. Bifogat finns en sammanfattning av SCORErapporten tillsammans med en tidig version av sammanställningen av
enkätsvaren.

Beslutsunderlag
Sammanfattning SCORE
Enkätstudie SCORE

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 62 Sammanträdestider 2017
Förslag till beslut i styrelsen
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2017
följande onsdagar (klockan 9.00): 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 14/6,
23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12. Sammanträdena 14/6 och 13/12
äger rum klockan 10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska fatta beslut om sina
sammanträdestider för 2017. Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i
vilket hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. För våren har hänsyn tagits till att
ärenden så snabbt som möjligt ska kunna gå vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i de fall där beslut krävs i dess organ.
Styrelsen föreslås även under kommande år sammanträde på onsdagar med
start klockan 9.00. Föreslagna datum är; 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 14/6,
23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12. Sammanträdena 14/6 och 13/12 föreslås
starta klockan 10.00.
Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Ett extra
sammanträde ska enligt kommunallagen hålla om minst en tredjedel av
nämndernas ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2017
följande onsdagar (klockan 9.00): 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 14/6,
23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12. Sammanträdena 14/6 och 13/12
äger rum klockan 10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare
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§ 63 Övrigt
Förslag till beslut i styrelsen
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärende
A) Tidplan
Projektledare David Bohgard presenterar aktuell tidplan för projektet.
B) Samrådsmöte med Länsstyrelsen
Projektledningen har 2016-11-09 haft samrådsmöte med Länsstyrelsen.
På mötet diskuterades Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets
synpunkter på huvudstudien för det södra området, den kompletterande
bidragsansökan för Etapp 2, bidragsansökan för Etapp 3 samt en rad
tillsynsärenden.
C) Informationsmöte för allmänheten
Projektledningen håller 2016-11-24 ett informationsmöte för
allmänheten i Torgskolan, Teckomatorp, klockan 19-20. På mötet
berättar projektledningen om höstens provtagning, huvudstudien och
det fortsatta arbetet.
D) Upphandling av byggledare och projektör
Anbudstiden för upphandlingen av byggledare och projektör går ut
2016-11-28.
E) Slutrapport för Etapp 1
Projektledningen har påbörjat arbetet med att sammanställa en
slutrapport för Etapp 1.
F) Ledamot lämnar
Ordförande Hans-Inge Svensson (S) tar tillfället i akt att tacka ledamot
Hans Lennartsson (S) för de många åren av engagemang i BT Kemi
Efterbehandlings styrelse när han nu lämnar kommunen för att flytta till
Laholm.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
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