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Dnr 1-2018

§ 9 Budget statliga medel 2018
Styrelsens beslut
1. Reviderad budget för statliga medel för 2018 godkänns.

Reservationer
-

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har reviderat tidigare förslag till budget för statliga medel
för BT Kemi Efterbehandling för 2018.
BT Kemi Efterbehandling ansökte om att få omfördela överskjutande medel från
2017 till 2018. Ansökan gällde 3,2 Mkr och Naturvårdsverket beslutade att
bevilja omfördelningen 1 december 2017. Överskottet har visat sig vara större
än vad som tidigare beräknats, knappt 3,6 Mkr istället för 3,2 Mkr. Tidigare har
projektledningen fått information om att ytterligare överskott skulle ingå i
ansökan om omfördelning.
Projektledningen har nu fått nya direktiv från länsstyrelsen gällande
överskjutande medel från 2017 till 2018. Endast de 3,2 Mkr som
projektledningen ansökt om att omfördela kommer att omfördelas, vilket innebär
att de överskjutande medlen om cirka 400 000 kr ska återbetalas till
Naturvårdsverket.
Den budget för statliga medel 2018 som Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
godkände på sammanträde 24 januari 2018 behöver därför justeras i enlighet
med de nya direktiven. Total summa att budgetera för 2018 blir då 4,3 Mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Budget statliga medel 2018, daterad 2018-02-12
Bilaga 1. Budget statliga medel 2018, daterad 2018-01-12, reviderad 2018-0212

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Reviderad budget för statliga medel för 2018
godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MEKN
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Dnr BTK 6-2017, KS 3-2017

§ 10 Bokslut 2017
Styrelsens beslut
1. Bokslut för 2017 för kommunala medel godkänns.

Beslut i styrelsen för förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Posten lokalkostnader tas bort från den kommunala budgeten 2018 för
BT Kemi Efterbehandling i samband med kompletteringsbudgeten.

Reservationer
-

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har med hjälp av förvaltningens ekonom tagit fram
bokslutet för 2017 gällande kommunala medel. Bokslutet visar ett resultat med
en positiv avvikelse om 71 tkr. Denna avvikelse kan till största del förklaras med
att det budgeterats för hyra och drift av utställningslokalen. Dessa
lokalkostnader belastar dock den statliga ekonomin och inte den kommunala.
Projektledare David Bohgard redovisar bokslutet för 2017.
På sammanträde 21 januari 2018 beslutade styrelsen om den kommunala
budgeten för 2018. I budgeten finns en post för lokalkostnader avseende
projektets utställningslokal, trots att detta täcks av de statliga medlen. Då det
rådde oklarheter vid mötet varför posten för lokalkostnader låg kvar valde
styrelsen att besluta i enlighet med förslaget. Styrelsen menar att det inte ska
finnas poster i budgeten som inte används. Stefan Larsson säger att man under
våren kommer att besluta om en kompletteringsbudget. Ordförande yrkar därför
på att budgeten för de kommunala medlen för BT Kemi Efterbehandling 2018
justeras i samband med kompletteringsbudgeten så att lokalkostnaderna tas
bort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bokslut 2017, daterad 2018-02-12
Bilaga 1. Bokslut 2017, daterad 2018-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen 1. Bokslut för 2017 för kommunala medel
godkänns.
Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen för förslag till beslut i kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige 1. Posten lokalkostnader tas bort från den
kommunala budgeten 2018 för BT Kemi Efterbehandling i samband med
kompletteringsbudgeten.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MEKN, JNBN, MAN, Kommunstyrelsen
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Dnr 6-2017, 8-2017

§ 11 Ekonomisk rapport
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Reservationer
-

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 David Bohgard redovisar ekonomisk uppföljning per december för
de statliga medlen.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per december 2017, statliga medel, daterad 2018-02-12
Kvartalsredovisning kvartal 4, 2017, daterad 2018-01-31

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:
SNLN, DDBD, EVSD, MEKN

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-2016

§ 12 Åtgärdsförberedande arbeten
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras

Reservationer
-

Sammanfattning av ärendet
Det andra behandlingstestet för dräneringsvattnet startade vecka 4. I detta
behandlingstest används endast luftning av vatten för nedbrytning av
föroreningarna, inget aktivt slam har tillsats. Elementet i pumpstationen har
också reglerats så att temperaturen inte ska vara över 10 grader. De första
resultaten visar på nedbrytning, men långsammare än vid förra försöket, vilket i
sin tur kan indikera att temperaturen är viktig för hastigheten på nedbrytningen.
Provtagningskonsulten, Tyréns har påbörjat sina arbeten med
stabilitetsberäkning och hydrogeologiska beräkningar. Den preliminära
bedömningen är att inga ytterligare undersökningar behöver göras för
stabilitetsberäkningen utan att beräkningarna kan göras på befintligt material.
För de hydrogeologiska beräkningarna kan mer arbete behövas.
Projektledningen har träffat NSVA angående Teckomatorps spillvattenledning.
Den första åtgärden blir att spola och filma ledningen för att avgöra skicket.
Därefter kan beslut tas om vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella.
Projektledningen träffas byggledningskonsulten, ÅF, 14 februari för att diskutera
förutsättningarna för entreprenaden i förhållande till den nya tidplanen samt
masshantering. ÅF ska se över hur den nya tidplanen kan lösas rent praktiskt
med avseende på hur medlen fördelats. Denna fördelning är inte optimal
entreprenaden och ÅF ser nu över vilka möjliga lösningar som finns.
Projektledningen har även beställt besiktning av det två villor som finns i
anslutning till det södra området. Besiktningen syftar till att se hur villorna skulle
kunna påverkas av entreprenaden och om projektet måste vida åtgärder för att
säkra villorna inför entreprenaden.
Projektledningen undersöker möjligheterna att samla in massor som kan
användas till återfyllnad. Det är dock inte säkert att det blir ekonomiskt
försvarbart beroende på var massupplaget kan placeras. Projektledningen har
startat en dialog med kommunens samhällsbyggnadsavdelning och i detta
arbete behöver beräkningar göras kring vilka kostnader som är förbundet med
massupplaget och i förlängning förflyttning av massorna till det södra området.
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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:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11-2017

§ 13 Upphandling databas
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras

Reservationer
-

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen uppdrogs i september 2017 att påbörja en upphandling av
geodatabasen. Sedan dess har projektledningen arbetat med att ta fram ett
förfrågningsunderlag. Till förfrågningsunderlaget behövs en teknisk beskrivning
av databasen. Den nuvarande leverantören vill inte skriva den tekniska
beskrivningen med tanke risken för jäv som eventuellt kan utesluta dem från
upphandlingen och projektledningen har inte kompetensen att skriva den
tekniska beskrivningen.
Projektledningen har därför försökt hitta en utomstående aktör som kan skriva
den tekniska beskrivningen och har påbörjat en direktupphandling. I enlighet
med kommunens policy ska minst tre leverantörer tillfrågas, men trots att
projektledningen tillfrågat betydligt fler har inga offerter kommit in så långt.
Projektledningen har också tagit hjälp av kommunens IT-enhet och
upphandlingsenheten i Lund för att hitta en aktör som kan skriva den tekniska
beskrivningen. Problemen med att hitta en leverantör som kan skriva den
tekniska beskrivningen har gjort att arbetet med förfrågningsunderlaget har
dragit ut på tiden.

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:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 3-2018

§ 14 Delegationsbeslut
Styrelsens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Reservationer
-

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen lämnar redovisning av delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2018-02-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

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

Justerare
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Dnr

§ 15 Övriga frågor
Styrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Reservationer
-

Sammanfattning av ärendet
A) Tidplan
Projektledare David Bohgard informerar om den rådande tidplanen.
Inga justeringar har gjorts sen senaste mötet.
B) Organisation
Helena Svensson har skrivit under sitt anställningsavtal för Svalövs
kommun och är åter i projektet senast 1 april 2018.
C) Förvaltningen informerar
Projektchef Stefan Larsson informerar om att projektledningen har en
planeringsdag fredag 23 februari. Då ska projektledningen gå igenom
ett antal olika aspekter av projektet så som tidplan, masshantering,
återställning, samordning etc. Mer detaljerade planer för arbetet ska
göras och frågor kan behöva utredas närmre ska identifieras.
Beslut om medel för 2018-2023 från Naturvårdverket ska följas av
beslut från Länsstyrelsen, då det är Länsstyrelsen om vidarefördelar
medlen från Naturvårdsverket till Svalövs kommun. Beslutet för 2018
bör komma snart.
Projektchef Stefan Larsson lyfter frågan om informationsmötena i
Teckomatorp under 2018. Projektledningen kan fortsatt hålla ett möte
per halvår, men ser inte att det finns mycket att informera om under
2018 och vill därför ha styrelsens synpunkter på vad som är bästa
informationssätt. Diskussionen utmynnar i att det räcker med ett
informationsmöte i slutet av 2018, och att i övrigt informera via
kommunens sida i lokaltidningen. Om större beslut tas som påverkar de
boende i Teckomatorp kan dock ett informationsmöte behöva hållas
även på våren.
D) Återställning och utformning av det södra området
Ordförande Hans-Inge Svensson, som är ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden, informerar om att han driver flera frågor
angående återställningen av det södra området i
samhällsbyggnadsnämnden. Dels är det frågan om medel i budgeten
för skötsel av området när det är färdigsanerat och överlämnas till
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kommunen. Dels är det frågan om att återställning av området även ska
innehålla en damm.

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:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare
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