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2016-04-27

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 11.00

Beslutande

Hans-Inge Svensson (S), ordförande
Birgit Landquist (C), vice ordförande
Hans Lennartsson (S)
Anders Nilsson (SD), tjg ersättare för Kim Hellström (SD)
Torsten Vigre (M)

Ajournering 09.45 – 10.15

Ej tjänstgörande
ersättare

Birgitta Zadenius (L)
Marika Jardert (V)
Göran Lundqvist (L)
Agneta Sörensson (M)

Övriga deltagare

Eva Sköld, projektledare
Fredrik Löfqvist, projektchef
Helena Heintz, nämndsekreterare
Lars Bevmo, senior rådgivare
Peter Englöv, senior rådgivare
Sara Månsson, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

1(9)

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-27

Birgit Landquist
Kommunledningskontoret, 2016-05-02 kl 16.00
§§ 15 – 20

Sekreterare
Helena Heintz

Ordförande
Hans-Inge Svensson

Justerare
Birgit Landquist
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Margareta Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(9)

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-27

§ 15 Beslutad ärendelista
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Justerare

Ekonomisk rapport .................................................................................... 4
Projektets geodatabas............................................................................... 5
Uppdatering huvudstudie Södra området ................................................. 6
Bygglov sorteringshallen ........................................................................... 7
Övriga frågor.............................................................................................. 8

Utdragsbestyrkande

3(9)

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-27

Dnr 8-2016

§ 16 Ekonomisk rapport
Styrelsens 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.
I kommunen sker uppföljning per jämna månader och därför sker ingen
uppföljning vid detta möte.

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 (EVSD, EMTO)

Justerare
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Dnr 23-2015

§ 17 Projektets geodatabas
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Sweco har arbetat vidare med migreringen av projektets geodatabas till en
molnlösning. Under arbetet har ett par problem visat sig som Sweco inte hade
räknat med. Därför skickades en ÄTA (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående
arbete) till projektledningen för de ytterligare arbeten som Sweco ansåg var
nödvändiga. Projektledningen efterfrågade en utförlig förklaring från Sweco av
hur problemen uppstått och varför de inte gått att förutse, vilket Sweco återkom
med i form av ett PM.
Efter viss ytterligare kommunikation beslutade projektledningen att beställa den
första delen av ÄTA:n som anses vital för att databasen ska fungera på ett bra
sätt. Den andra delen har projektledningen valt att avvakta med. Den är inte lika
viktig då den bara användas ibland och kan också beställas senare om man
kommer fram till att den behövs. Arbetena med att migrera databasen är
därmed återupptagna efter ett uppehåll.

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 (EVSD)
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Dnr 14-2013

§ 18 Uppdatering huvudstudie Södra området
Styrelsens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Huvudstudie avseende Södra området godkänns och skickas till
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för godkännande.
2. Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att godkänna ändringar i
Huvudstudie avseende Södra området, förutsatt att förändringarna är
mindre.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har arbetat med att färdigställa Huvudstudie avseende Södra
området samt inom det arbetet besvara de synpunkter som Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket inkommit med efter sin genomgång. Enligt villkoren i bidragsbeslutet ska huvudstudien godkännas av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
Huvudstudien är nu klar för beslut i Svalövs kommun. Den kommer därefter att
sändas vidare till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för godkännande.
Projektledningen presenterade Huvudstudie avseende Södra området på
sammanträdet.

Beslutsunderlag
Huvudstudie avseende Södra området, BT Kemi Efterbehandling, daterad
2016-04-19
Åtgärdsutredning, Efterbehandling av Södra området, BT Kemi Efterbehandling,
daterad 2016-04-15
Riskbedömning BT Kemi Södra området, Kemakta Konsult AB, Rapport AR
2016-02, daterad mars 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svenssons (S) förslag till styrelsen för förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige: 1) Huvudstudie avseende Södra området
godkänns och skickas till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för godkännande.
2) Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att godkänna ändringar i
Huvudstudie avseende Södra området, förutsatt att förändringarna är mindre.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKLT)
__

Ajournering 09.45 – 10.15
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Dnr 9-2016

§ 19 Bygglov sorteringshallen
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har lämnat in en bygglovsansökan för permanent bygglov för
den sorteringshall som projektet har på det södra området. Kommunens
bygglovsavdelning arbetar med ärendet som har varit på remiss hos sakägarna.
Inga synpunkter inkom. Ärendet kommer sedan att behandlas i bygg- och
räddningsnämnden.

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 (EVSD, FKLT)

Justerare
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Dnr

§ 20 Övriga frågor
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Tidplan
Projektledare Eva Sköld presenterade aktuell tidplan för projektet.
b) Samråd med Länsstyrelsen
Projektledningen hade 2016-04-18 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På
mötet diskuterades bland annat uppdatering av huvudstudien och projektets
organisation.
c) SCORE
Forskarna inom SCORE-projektet höll 2016-04-12 en workshop i kommunhuset
för den sociala analysen inom SCORE-utvärderingen. På workshopen
medverkade inbjudna tjänstemän som har kunskaper i de frågor som
avhandlades, samt projektledningen. Inom den sociala analysen ingår också en
analys av lokal acceptans för olika åtgärdsförslag. Projektledning och forskarna
inom SCORE-projektet tänker sig att analysen av lokal acceptans ska göras i
samband med informationsmötet i vår, eventuellt via en enkät.
d) Projektorganisation
Rekryteringen av ny biträdande projektledare är avslutad. Projektledningen har
beslutat att anställa David Bohgard vars anställning börjar 2016-05-02.
Rekrytering av administratör pågår. Lars Bevmo kommer att sluta som senior
rådgivare i och med inlämnandet av huvudstudien. Under hösten kommer Eva
Sköld att gå på föräldraledighet och diskussion avseende vikarielösningar
pågår.
e) Stationsutbyggnad Teckomatorp
Kort presentation av det förslag som kommunstyrelsen valt att ställa sig bakom
på sammanträde 2016-04-11.
f) Informationsmöte
Projektet kommer att ha informationsmöte för allmänheten 2016-05-19 kl 19.00.
På mötet kommer projektledningen att informera om arbetet med huvudstudien
och vilka beslut som tagits. I samband med detta kommer också en analys av
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den lokala acceptansen för olika åtgärdsförslag göras, detta är en del inom
SCORE-projektet.
g) Styrelsemöte i maj
Styrelsemötet i maj, 2016-05-18, ligger redan tre veckor efter mötet i april.
Orsaken till att mötena planerades på detta sätt var att projektledningen i slutet
av förra året såg att det kunde finnas ett behov av ha möjlighet att behandla
ärenden i styrelsen i maj, som behövde beslutas innan sommaren i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då huvudstudien blivit något
förskjuten och personalsituationen gjort att omprioriteringar har gjorts finns inte
detta behov kvar. Ordförande har därför beslutat, efter samråd med
projektledningen, att mötet i maj ställs in.

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 (EVSD)
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