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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00-14.40
Ajournering: 14.00-14.10

Beslutande

Birgitta Zadenius (L) tjg ersättare för Birgit Landquist (C)
Kim Hellström (SD)
Hans-Inge Svensson (S) vice ordförande
Agneta Sörensson (M) ordförande
Conny Törnkrantz (SD) tjg ersättare för Mats Hannander (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Mats Lovén (C)
Katarina Lundgren (S)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, projektchef
Helena Svensson, projektledare
David Bohgard, projektstöd Tyréns
Henrik Ekman, Geoserve (lämnade efter §45)
Eric Wadstein, Geoserve (lämnade efter §45)
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och plats
Justerade
paragrafer

Kommunledningskontoret, 21 november klockan 12.00.
§§ 42 - 51

Sekreterare
Helena Svensson
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Dnr 1-2019

§ 43 Ekonomisk rapport
Beslut
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänner den ekonomiska
redovisningen för statliga och kommunala medel per september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med
prognos efter mars, juni samt september till kommunstyrelsen.
Delårsrapport efter juli överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Totalt har 63 procent upparbetats till och med septembers utgång gällande
statliga medel och 60 procent gällande kommunala medel.
Förbrukningen till och med 2019-09-30 visar på en statlig och kommunal budget
i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 november 2019
Ekonomisk uppföljning per september, daterad den 23 oktober 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M), Kim Hellström (SD) och Birgitta Zadenius (L): Styrelsen
för BT Kemi Efterbehandling godkänner den ekonomiska redovisningen för
statliga och kommunala medel per september 2019.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN, EALT, Ekonomichef

Justerare
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Dnr 4-2019

§ 44 Information om kvartalsredovisning
Beslut
1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med bidragsvillkoren för BT Kemi Efterbehandling ska projektet lämna
en ekonomisk redovisning över upparbetade medel i den statliga budgeten.
Kvartalsredovisningar med rekvirering av medel skickas fyra gånger om året till
Länsstyrelsen i Skåne län.
Kvartalsredovisning för kvartal 3 2019, för statliga medel, skickades till
Länsstyrelsen i Skåne län den 21 oktober 2019. Medel fanns därefter på
kommunens konto den 30 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Kvartalsrapport kvartal 3 2019, statliga medel daterad den 17 oktober 2019
inklusive tre bilagor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M), Mats Lovén (C), Hans-Inge Svensson (S) och Kim
Hellström (SD): Informationen godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN

Justerare
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Dnr 13-2019

§ 45 Saneringsentreprenaden
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Ekman och Eric Wadstein, Geoserve, medverkade under mötet och
informerade då om den termiska in situ-teknik som är tänkt för det södra
området samt svarade på styrelsens frågor gällande metod, risker, störningar
och resultat.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN

Justerare
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Dnr 3-2017

§ 46 Information om omfördelningsansökan
Beslut
1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket och länsstyrelsen meddelade den 7 respektive den 9 oktober
att man godkände den omfördelningsansökan som BT Kemi Efterbehandling
skickade i augusti.
Beslutet innebär att 3 miljoner kronor flyttas från budget 2020 till budget 2019
och detta medger en start av projekteringsarbetet inför den kommande
saneringsentreprenaden redan i år.
Möjligheten att tidigarelägga projekteringen uppstod genom den tidsvinst som
gjordes då upphandlingen av saneringsentreprenaden inte överklagades.

Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets beslut om omfördelning från 2020 till 2019, daterad den 7
oktober 2019
Länsstyrelsens beslut om omfördelning från 2020 till 2019, daterad den 9
oktober 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M) och Birgitta Zadenius (L): Informationen godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN, EALT

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 8-2019

§ 47 Information om studiebesöket från Bhopal
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket arrangerade under några dagar i september en
utbildningsinsats kring sanering av förorenade områden för en delegation från
indiska Bhopal. En punkt i utbildningsprogrammet bestod i ett studiebesök hos
BT Kemi Efterbehandling och projektledningen satte samman ett särskilt
program i Teckomatorp under eftermiddagen, onsdagen 11 september.
Projektledningen presenterade då historien bakom BT Kemi-skandalen och
redogjorde för den avslutade saneringen av det norra området, förberedelserna
för det södra samt de erfarenheter som man gjort under arbetets gång.
Projektledningen arrangerade också en visning av området, filmen och
utställningen.
Upphandlade saneringsentreprenören Geoserve med samarbetspartner
McMillan-McGee presenterade dessutom den termiska in situ-teknik med vilken
man avser att sanera det södra området.
Naturvårdsverket genomförde en utvärdering efter den tre dagar långa
utbildningsinsats som arrangerades för den indiska delegationen. Denna
utvärdering delades in efter de olika programpunkterna och Naturvårdsverket
skickade en sammanställning av resultaten för besöket i Teckomatorp till
projektledningen den 4 oktober.
Sammanfattningsvis var de fem ur den indiska delegationen mycket nöjda.

Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets utvärdering efter besöket, daterad den 4 oktober 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M), Hans-Inge Svensson (S) och Birgitta Zadenius (L):
Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN

Justerare
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Dnr BTK 12-2019, KS 74-2019

§ 48 Information från revisionen
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Svalövs kommun önskar informera samtliga nämnder och
styrelser om sitt uppdrag genom bilagd skriftlig presentation.

Beslutsunderlag
Presentation av kommunrevisionen, daterad den 17 oktober 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN, EELS

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(13)

Sida

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-12

Dnr 2-2019

§ 49 Delegeringsbeslut
Beslut
1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Det har under perioden 2019-09-03 till 2019-11-04 fattats ett delegeringsbeslut.
Projektledningen lämnar redovisning av detta.

Beslutsunderlag
Utdragslista som redovisar delegeringsbeslut daterad den 4 november 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M) och Conny Törnkrantz (SD): Redovisningen av
delegeringsbeslut godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11-2019

§ 50 Sammanträdestider 2020
Beslut
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2020
följande onsdagar klockan 9.00; 29/1, 25/3, 29/4, 2/9, 28/10 och 16/12.
Sammanträdet den 16/12 äger dock 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 2020. Kommunförvaltningens förslag är att styrelsen
sammanträder vid sex tillfällen under 2020, fördelat med tre möten på våren
och tre på hösten.
Styrelsen föreslås även under kommande år sammanträde på onsdagar med
start klockan 9.00. Föreslagna datum är; 29/1, 25/3, 29/4, 2/9, 28/10 och 16/12.
Sammanträdet den 16/12 föreslås äga rum 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 hållas om minst en tredjedel av
nämndernas ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Sammanträdestider 2020” daterad den 4 november 2019
Sammanträdestider Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M), Mats Lovén (C) och Birgitta Zadenius (L):
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2020
följande onsdagar klockan 9.00; 29/1, 25/3, 29/4, 2/9, 28/10 och 16/12.
Sammanträdet den 16/12 äger dock 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.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN, LELE, EERS, MAN, EALT

Justerare
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Dnr -

§ 51 Övriga frågor
Beslut
1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
A) Tidplan
Projektchef Stefan Larsson informerade att projektet genom positivt svar på
omfördelningsansökan kunnat inleda projekteringsarbetet för
saneringsentreprenaden redan under hösten 2019. Tidsvinsten efter den
uteblivna överprövningen kan därmed tas med in i 2020. Enligt
projekteringstidplanen ska Fas 1 vara avslutad i månadsskiftet
februari/mars. Därefter tas beslut om Fas 2 och vid ett positivt beslut räknar
projektledningen med en startceremoni framåt tidig sommar.
B) Samrådsmöte med länsstyrelsen
Projektledare Helena Svensson informerade om det senaste samrådet
mellan projektledningen och länsstyrelsen. Protokoll skickas ut till styrelsen
i sedvanlig ordning.
C) Förvaltningen informerar
Projektchef Stefan Larsson informerade om arbetet med att sammanställa
ett partneringdokument och forma laget inför entreprenaden.
Partneringavtalet innehåller kortfattade mål med ledorden Säkerhet,
Öppenhet, Positiv attityd/Positiv bild, Förebild, Respekt och
Resurshushållning. Detta har undertecknats av entreprenör, projektledning
samt de konsulter som kommer att vara närmast knutna till
efterbehandlingen.
Projektchef Stefan Larsson informerade också om den projekteringstidplan
som entreprenören har presenterat och som innebär att projekteringen,
med bland annat provtagning, bänkskaletest, 3D-modulering, simulering
och framtagande av riktpris, ska vara klar vid månadsskiftet februari/mars
2020.
Projektchef Stefan Larsson informerade om att flytten av den
spillvattenledning som korsar det södra området nu finns med i NSVA:s
affärsplan för år 2020. Detta innebär att ledningen kommer att pluggas och
dras om utanför området under nästa år.
Projektledare Helena Svensson informerade om det uttag av jord-, betongoch vattenprover som ska tas i vecka 47. Dessa prover ska användas i de
optimeringstest som föregår planerandet av en specialanpassad anläggning
för fd BT Kemi-områdets södra del.
Projektledare Helena Svensson påminde om och bjöd intill
informationsmötet för allmänheten som arrangerades kvällen den 12

Justerare
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november. Inbjudan till allmänheten har annonserats via Svalövs kommuns
sida i lokaltidningen, på kommunens och projektets hemsida, via Facebook,
projektets Instagram, i notiser i dagspressen samt genom inslag i Svt.
Dessutom genom anslag på informationstavlor runt om i Teckomatorp.
Projektledare Helena Svensson informerade om den kommande
erfarenhetsåterföringen som ska göras för att avsluta Etapp 2. Styrelsens
ledamöter och ersättare från åren 2016-2018 kommer att bjudas in för en
gemensam diskussion kring sina upplevelser kring styrelsearbetet. Målet är
att ta vara på det som var bra och det som kan förbättras både för det egna
projektets skull och som förebild för andra.
Projektledare Helena Svensson informerade om den informationskampanj
genom en informativ julkalender som under december kommer att utgöra
en upptrappning inför saneringsåret 2020. 24 ”luckor” via projektets
Instagram ska ge en bild av BT Kemi-historien genom 50 år.
Projektstöd David Bohgard informerade om den planering som pågår för att
Renare Mark ska kunna ta emot uppåt 200 konsulter, myndighetspersoner
och specialintresserade på studiebesök i Teckomatorp i samband med det
stora Vårmötet i mars. Studiebesöket handlar uteslutande om BT Kemi och
arbetet efter skandalen och väntas röna så stort intresse att besöket för
första gången någonsin arrangeras i ett förmiddags- och ett
eftermiddagspass. Arrangör är Renare Mark.
D) Skylt vid Barnens skog
Viceordförande Hans-Inge Svensson (S) påminner om att den skylt som
utlovades vid Barnens skog på Vallarna redan år 2009, ännu inte har
kommit på plats.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN

Justerare

Utdragsbestyrkande
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