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Dnr 8-2016

§ 22 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.
Projektledare Eva Sköld presenterar uppföljning per april 2016 för statliga och
kommunala medel.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning 2016-01-01 – 2016-04-30.
Kvartalsredovisning 1, 1:a kvartalet 2016, daterad 2016-04-28.

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, EMTO, DDBD)
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Dnr 7-2013

§ 23 PM omfördelning av medel Etapp 2
Styrelsens beslut
1. Omfördelning av medel för Etapp 2 godkänns i enlighet med PM:
”Budget och kostnader för BT Kemi Efterbehandling, Södra området,
Etapp 2”.

Sammanfattning av ärendet
Tillgängliga medel för 2016 uppgår till 7 088 041 kr vilket jämfört med projektets
budget utgör ett överskott på drygt 1 miljon kronor, pengar som i nuläget ligger
intecknade för 2017. Projektledningen anser att det finns anledning att
omfördela överskottet till 2016 för att på så sätt snabbare påbörja arbetet med
åtgärdsförberedelser.
I den ursprungliga bidragsansökan för Etapp 2 fanns inga medel för
åtgärdsförberedande arbeten med. Detta berodde på att fördelningen av arbete
mellan etapperna var annorlunda när ansökan för Etapp 2 sammanställdes. En
omfördelning måste därför godkännas även av Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.
Beslut om omfördelning i kombination med de åtgärdsförberedande arbetena
som ska utföras, för vilka det inte sökts medel, kommer att skapa ett underskott
för 2017. En kompletterande bidragsansökan för Etapp 2 kommer att behöva
lämnas in till Naturvårdsverket.

Beslutsunderlag
PM ”Budget och kostnader för BT Kemi Efterbehandling, Södra området,
Etapp 2”, daterad 2016-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Omfördelning av medel för Etapp 2 godkänns i
enlighet med PM: ”Budget och kostnader för BT Kemi Efterbehandling, Södra
området, Etapp 2”.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD, FKLT)
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Dnr 23-2015

§ 24 Projektets geodatabas
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Sweco har avslutat arbetet med migreringen av projektets geodatabas till en
molnlösning. En genomgång av databasen och dess funktioner planeras för
projektledningen och Tyréns.

Beslutsunderlag
-

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 14-2013

§ 25 Uppdatering huvudstudie Södra området
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Huvudstudien har behandlats i kommunstyrelsen 2016-05-16 och beslutats i
kommunfullmäktige 2016-05-30. Efter att kommunfullmäktiges protokoll var
justerat, skickades huvudstudien till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 201606-07, som också ska godkänna huvudstudien. Naturvårdsverket har meddelat
att ett svar från deras sida kan väntas först i början av hösten.

Beslutsunderlag
-

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare
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Dnr 13-2016

§ 26 Åtgärdsförberedande arbeten
Styrelsens beslut
I styr elös e

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har startat upp det åtgärdsförberedandet arbetet. Det handlar
om att få bättre avgränsning av föroreningarna, vilket blir mycket viktigt för
masshanteringen, som in sin tur påverkar bidragsansökan och entreprenaden.
Massorna på området behöver klassas i tre klasser, de som måste
omhändertas, de som kan omfördelas och de massor som är osäkra och som
måste läggas upp för provtagning.
Huvudansvarig för arbetet är ÅF (byggledarkonsult), med Kemakta som
underkonsult. Kemakta arbetar med att ser över var befintliga analyser är tagna
och om det finns behov av ytterligare analyser. I första hand handlar det om att
analysera redan uttagna prover som finns i projektets frysar på Torgskolan. I
andra hand kan det bli viss kompletterande provtagning. Dessa resultat ska
sedan ge en klassning av massorna i olika områden. Utifrån dessa uppgifter
kommer ÅF att beräkna schakter och släntning för att få en bättre bild av
saneringens utbredning och påverkan på området. Schaktslänterna beror också
på de krav som ställs rent arbetsmiljömässigt.

Beslutsunderlag
-

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)
_
Ajournering kl. 10:35 – 10:41
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Dnr 14-2016

§ 27 Vattenbehandling
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har haft ett inledande möte med NSVA för att diskutera
vattenbehandlingen inom projektet. Vid mötet presenterades
ledningsdragningarna inom och utanför det södra området tillsammans med
diskussioner om vattenhanteringen under saneringsentreprenaden.

Beslutsunderlag
-

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)
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Dnr 9-2016

§ 28 Bygglov sorteringshallen
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Bygglovet har varit uppe i BRN och har godkänts. Frågan om eventuell
straffavgift på grund av försenad ansökan om permanet bygglov är ännu inte
avgjord, utan ligger hos boverkets jurister. Det finns förmildrande
omständigheter vilket gör att projektet förmodligen undgår straffavgift, men
nämnden önskar utreda ärendet vidare och har därför ställt frågan till boverkets
jurister som ännu inte svarat.

Beslutsunderlag
-

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15-2016

§ 29 Upphandling av byggledare
Styrelsens beslut
1. Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling av byggledare.

Sammanfattning av ärendet
Det avtal som finns med ÅF att tillhandahålla byggledare för projektet går ut till
årsskiftet 2016/2017. Det behöver därför upphandlas en ny byggledare till
projektet.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling
av byggledare.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKLT, DDBD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 30 Övriga frågor
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Tidplan
Projektledare Eva Sköld presenterar aktuell tidplan för projektet.
b) Samråd med Länsstyrelsen
Projektledningen hade 2016-05-19 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På
mötet diskuterades bland annat nuläget för huvudstudien, fördelning av
ekonomiska medel och åtgärdsförberedelser.
c) Ny handläggare på Naturvårdsverket
Magdalena Gleisner blir ny handläggare för projektet. Längre fram planeras ett
Lync-möte och eventuellt en träff med Naturvårdsverkets nya handläggare och
Länsstyrelsen.
d) SCORE
Vid informationsmötet för allmänheten 2016-05-19 fanns en representant från
forskningsprojektet SAFIRE som redogjorde för beräkningsverktyget SCORE.
I samband med informationen delades en enkät ut till deltagarna. Enkäten ska
användas som underlag i forskningsprojektet och den kommer även att skickas
ut till utvalda boende i Teckomatorp.
e) Projektorganisation
Helena Svensson har rekryterats som projektets administratör och påbörjar sin
anställning 2016-08-22. Anställningen sträcker sig över 1 år.
Eva Sköld kommer att gå på föräldraledighet under hösten 2016 och ca 1 år
framåt. David Bohgard kommer vikariera för Eva under föräldraledigheten och
arbetet med att rekrytera en vikarierade biträdande projektledare pågår.
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f) Informationsmöte
Informationsmöte för allmänheten genomfördes 2016-05-19. Vid mötet
presenterades huvudstudien för det södra området och de åtgärdsalternativ
som utretts samt vilket alternativ som förordas. Avslutningsvis hölls information
om SCORE-verktyget.
_
Ajournering kl. 11:10 – 11:20

g) Avtackning av Lars Bevmo
Lars Bevmo har gått i pension i samband med att huvudstudien för det södra
området är klar och styrelsemötet avslutas med avtackning.

Beslutsunderlag
-

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)
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