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Birgit Landquist (C)
Kommunledningskontoret, 2017-06-20 kl 16.00
§§ 36 - 41

Sekreterare
Helena Svensson

Ordförande
Hans-Inge Svensson (S)

Justerare
Birgit Landquist (C)
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Dnr 3-2017

§ 37 Bidragsansökan
Beslut i styrelsen för förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Ansökan gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3,
daterad 2017-06-14, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för
vidare fördelning till Naturvårdsverket.
2. Styrelsen bemyndigar projektledningen att göra mindre ändringar i
ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Bidragsansökan för Etapp 3 har delats upp i två ansökningar. Den första
ansökan hanterade samtliga löpande kostnader i projektet mellan 2018-2021
medan den andra ansökan hanterar kostnaderna för själva
saneringsentreprenaden.
För första delen gäller kostnader såsom projektadministration (löner, utbildning,
företagshälsovård m.m.), miljökontroll, övergripande konsultkostnader, drift av
projektets databas, informationsinsatser, drift av dränering, områdesskötsel och
andra löpande kostnader och har överlämnats till Naturvårdsverket, beslut har
ännu inte delgetts projektet.
Projektledningen har för avsikt att lämna in den andra delen av bidragsansökan
för Etapp 3 till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september 2017. Ansökan
hamnar på 148 000 000 kronor. Ansökan behandlar endast kostnaderna
förenade med saneringsentreprenaden.

Beslutsunderlag
Del 2 av ansökan om bidrag för slutligt genomförande av
efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Ansökan gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3,
daterad 2017-06-14, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för
vidare fördelning till Naturvårdsverket.
2. Styrelsen bemyndigar projektledningen att göra mindre förändringar i
ansökan.
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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, MAN
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Dnr 4-2017

§ 38 Miljökontrollprogram
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Årsrapport för miljökontrollprogrammet inkom till projektledningen den 20 mars
2017. Rapporten omfattar insamling av meteorologiska mätdata, nivå- och
flödesmätning och provtagning och analys av vatten.
Ett flertal av meteorologiska parametrar mäts och registreras av väderstationen
som är placerad väster om det södra området. Nivåmätningarna utförs i ett
antal grundvattenrör och syftet till grundvattenmätningen är att registrera
nivåförändringar i de olika grundvattenmagasinen. Provtagning av vatten utförs
i ån samt i pumpstationens brunn. Syftet med provtagningen är att övervaka
ytvattnets beskaffenhet i recipienten (Braån) och beskaffenheten i
dräneringsvattnet.

Beslutsunderlag
Miljökontrollprogram - Årsrapport år 2016

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
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Dnr 13-2016

§ 39 Åtgärdsförberedande arbeten
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har mottagit granskningsdokument gällande utförda
fältarbeten vid den kompletterande undersökningen från Tyréns,
kompletterande provtagning och analyser samt föroreningar i betong från
Kemakta. Projektledningen inväntar förnärvarande PM gällande
återläggningskrav och gränser för farligt avfall från Kemakta.
Efter att projektledningen granskat handlingarna och dessa levererats kommer
rapporterna att ligga som underlag till styrelsen.

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
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Dnr 2-2017

§ 40 Delegeringsbeslut
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2017-05-15 till
2017-06-06.

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
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§ 41 Övriga frågor
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Informationsmöte med Naturvårdsverket
Projektledningen hade 2017-06-08 tillsammans med en rad politiker
från Svalövs kommun samt tjänstemän från Länsstyrelsen i Skåne ett
informationsmöte med Naturvårdsverket. Frågan för dagen var
konsekvenserna som eventuellt uteblivna bidrag har på projektet.
Naturvårdsverket har tidigare meddelat att det inte finns pengar för att
möta BT Kemi Efterbehandlings behov inför saneringen 2019 samt att
man inte kan ta ställning till ansökan E3:1 innan man ser helheten av
ansökan E3:2. Utan det förstnämnda bidraget, som täcker
projektorganisationen och projektets fasta kostnader, kommer arbetet
helt att avstanna med tappad kompetens som en av konsekvenserna.
Under Skypemötet deltog Hans-Inge Svensson, Birgit Landquist, David
Bohgard och Peter Englöv från BT Kemi Efterbehandling,
kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson och tf kommunchef
Kerstin Lingebrant. Från Länsstyrelsen deltog handläggare Mats
Andersson och enhetschef Gerd Lundquist. Från Naturvårdsverket
deltog handläggare Magdalena Gleisner, enhetschef Kemikalieenheten
Annika Jansson och avdelningschef Samhällsavdelningen Ingela
Hiltula.
Projektledare David Bohgard informerar om att det inte lämnades några
svar om framtiden under mötet. Den vidare kontakten framåt hålls
mellan projektledningen och länsstyrelsen samt mellan länsstyrelsen
och Naturvårdsverket. Under vecka 24 avser länsstyrelsen och
Naturvårdsverket diskutera projektet.
B) Tidplan
Projektledare David Bohgard meddelar att till dess att det presenteras
ett beslut som tvingar fram en förändring av tidplanen, så ligger den
fast.
C) Projektorganisationen
Ordinarie projektledare, Eva Sköld är tillbaka 2017-08-28.
Projektadministratör Helena Svensson gör sin sista arbetsdag 2017-0818 och vikarierande biträdande projektledare Sofia Axelsson sin sista
arbetsdag 2017-09-01. Svalövs kommuns nya kommunchef, Stefan
Larsson, och tillika BT Kemi Efterbehandlings nya projektchef tillträder
2017-08-01 och Peter Englöv återgår då till att enbart vara senior
rådgivare i projektet.
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D) Informationsmöte för allmänheten
2017-06-01 hölls ett informationsmöte för allmänheten om arbetet med
projektet. Mötet besöktes av ett tiotal Teckomatorpsbor och
projektledare David Bohgard informerade om hur arbetet mot den sista
saneringsfasen fortskrider med utgångspunkt från den tidplan som nu
ligger.
E) Invigning av utställningen
Projektadministratör Helena Svensson summerar pressvisning,
invigning samt det extra öppethållande av utställningen i Torgskolan
som arrangerades den 29/5, 1/6, 3/6 och 6/6 och konstaterar att
samtliga tillfällen var välbesökta. Till pressvisningen kom fem
reporterteam – från Skånska Dagbladet, HD, Lokaltidningen,
Papperstidningen och SVT Helsingborg. Under invigningsdagen och de
efterföljande extra öppethållna dagarna besöktes utställningen av totalt
närmare 150 personer. Gensvaret har varit mycket positivt.
2017-06-15 är pedagoger från kommunens alla grundskolor inklusive
Montessori inbjudna för en specialvisning där förhoppningen är att
lärarna ska vilja komma tillbaka med sina elever under kommande
läsår. Under visningen ska både utställningen, barnbroschyren,
experimenten och utemiljön kring Vallarna presenteras.
Ordförande Hans-Inge Svensson (S) passar på att tacka
projektledningen för det stora arbete som lagts ner på att göra
någonting helt nytt av utställningen.
F) Avtackning Helena Svensson
Projektadministratör Helena Svenssons vikariat går ut 2017-08-18 och
styrelsen via ordförande Hans-Inge Svensson (S) framför ett tack för det
arbete som utförts i projektet.

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

10(10)

