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Dnr 7-2017

§ 26 Bidragsbeslut
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har i januari 2016 lämnat en ansökan till Naturvårdsverket om
kompletterande bidrag avseende Etapp 2 i projektet. I samma ansökan
önskade länsstyrelsen också att få omfördela ett bidragsöverskott i projektet
från 2016 till 2017.
Länsstyrelsen har beslutat i enlighet med §10 a förordningen (2004:100) om
avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande, att
överlämna bidrag om 4,9 miljoner kronor till Svalövs kommun för åtgärder av
det förorenade området f.d. BT Kemi, södra delområdet, i Svalövs kommun.
Oförbrukat bidrag som tidigare överlämnats för 2016, cirka 2,5 miljoner kronor,
kommer inte att räknas av från det bidrag som nu överlämnas för 2017. Totalt
tillgängligt bidrag för användning under 2017 är därmed 7,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
”Bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador avseende f.d. BT
Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun”

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 3-2017

§ 27 Bidragsansökan Etapp 3
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Bidragsansökan 3.1 för övergripande kostnader mellan åren 2018-2021 har
skickats in till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i april 2017. Sista delen i
bidragsansökan (3.2) för Etapp 3, för saneringsentreprenadens kostnader,
beräknas att lämnas in till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september.
Den 4 maj 2017 höll projektledningen ett informationsmöte med platsbesök för
Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket. Handläggare Magdalena Gleisner
på Naturvårdsverket framförde att bidragsansökan för övergripande kostnader
(ansökan 3.1) inte kommer att kunna hanteras innan hela kostnadsbilden är
klar. Magdalena informerade även om att Naturvårdsverkets medel för 2018 är
fulltecknat och som det ser ut nu finns det inga tillgängliga medel till projektet
efter 2017.
Projektledningen framförde att projektet har godkända medel för Etapp 2 (till
årsskiftet 2017/2018) och är i behov av medel för 2018 för att driva det vidare i
enlighet med nuvarande tidplan. För att kunna fortsätta driva projektet 2018
behövs enligt bidragsansökan för de löpande kostnaderna cirka 4,4 miljoner
kronor. Utan medel för 2018 kommer projektet vara tvunget att upphöra och
kommer inte kunna återupptas innan medel blir tillgängliga.

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 6-2017

§ 28 Ekonomisk rapport
Förslag till beslut
1. 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 april 2017 för statliga och
kommunala medel.
Samtliga medel för 2016 har rekvirerats och utbetalts.
I enlighet med kommunens sparåtgärder har BT Kemi Efterbehandling fått i
uppdrag att genomföra besparingar i budgeten för projektets kommunala del
motsvarande cirka 3 000 kronor. Projektledningen gör bedömningen att denna
besparing är möjlig att genomföra.

Beslutsunderlag
”Ekonomisk uppföljning 2017-01-01 till 2017-04-30”

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 15-2016

§ 29 Upphandling byggledare
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Sedan styrelsen beslutade att anta ÅF Infrastructure AB:s anbud 2017-03-22
har samtliga anbudslämnare meddelats. Avtalsspärren löpte ut 2017-04-07 och
kontrakt är nu skrivet med ÅF Infrastructure AB. Avtalet löper från 1 maj 2017
och 5 år framåt med möjlighet till ytterligare förlängning.

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 20-2016

§ 30 Upphandling miljökonsult
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har påbörjat upphandlingen av en strategisk miljökonsult.
Förfrågningsunderlaget är under bearbetning och kommer troligen att
utannonseras i maj efter att justeringar gjorts gentemot den nya lagstiftningen.

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 9-2017

§ 31 Upphandling saneringsentreprenad
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
När beräkningskalkylerna har färdigställts och den sista bidragsansökan
skickats in är nästa steg i projektledningens arbete att påbörja
förfrågningsunderlaget till upphandlingen av saneringsentreprenaden.
Projektledningen hade inför mötet planerat att beslut om att påbörja
upphandlingen av saneringsentreprenaden skulle tas upp i Styrelsen. Med
anledning av beskedet från Naturvårdsverket gällande oklarheten kring
ekonomin togs beslutet från projektledningen att avvakta starten av
upphandlingen till dess att tydligare besked kring finansieringen finns.
Beslutet att avvakta upphandlingen kommer inte att, så som det ser ut i
dagsläget, påverka tidplanen för projektet. Den 8 juni träffar projektledningen
tillsammans med utvalda politiker Naturvårdsverket för att diskutera igenom
projektet.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. 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

§ 32 Åtgärdsförberedande arbeten
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med kalkylerna för saneringsentreprenaden fortsätter. Den största
osäkerheten kring kalkylerna ligger i transporten och hanteringen av de
förorenade massorna. Det finns i dagsläget ingen bra uppskattning gällande
dessa kostnader och projektledningen tillsammans med
byggledningskonsulterna arbetar med att få fram tillförlitliga siffror.
Den 12 maj hade projektledningen startmöte för att diskutera
vattenbehandlingen och de försök som ska utföras. Med anledning av att
behandlingstesterna ska utföras under en månads tid och att övervakning krävs
för att säkerställa att försöket fortlöper beslutades att arbetat ska sätta igång
sista veckan i augusti.
Efter att testerna utförts har projektledningen förhoppningsvis mer kunskap
kring hur vattnet under saneringsentreprenaden ska behandlas.

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 10-2017

§ 33 Delegeringsordning
Förslag till beslut
1. Uppdateringen av delegeringsordningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Delegeringsordningen är uppdaterad i enlighet med Svalövs kommun riktlinjer
och grafiska profil.

Beslutsunderlag
”Delegeringsordning för styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området,
Teckomatorp”

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (s): Uppdateringen av delegeringsordningen godkänns.

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 2-2017

§ 34 Delegeringsbeslut
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2017-03-13 till
2017-05-15.

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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§ 35 Övriga frågor
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Tidplan
Projektledare David Bohgard redogör för osäkerheten kring kommande
bidragsbeslut. Fram till dess att Naturvårdsverket lämnar ett definitivt
beslut gällande projektmedel för åren 2018 och framåt ligger dock den
nuvarande tidplanen kvar.
B) Samrådsmöte
Projektledningen har 2017-05-18 haft samrådsmöte med länsstyrelsen.
Biträdande projektledare Sofia Axelsson informerar om diskussionerna
som fördes kring projektmedlen för åren 2018-2021, om arbetet med att
revidera miljökontrollprogrammet och om vattenbehandlingsförsöken
som inleds efter sommaren.
C) Informationsmöte Naturvårdsverket
Mötet gällande bidragsansökan och projektmedel för 2018-2021 hålls
2017-06-08 hos länsstyrelsen i Malmö.
D) Invigning av utställningen
Projektadministratör Helena Svensson informerar om den kommande
invigningen av utställningen i Torgskolan, 2017-06-01. Mellan klockan
14 och 16 hålls utställningen öppen för speciellt inbjudna och därefter
blir det officiell bandklippning klockan 16 då även allmänheten är
välkommen. Uppdelningen beror på att antalet personer som får vistas i
lokalerna samtidigt är begränsat.

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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