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Utses att justera  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-01-31 kl.16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 7 

Sekreterare   

 Eva Ringshagen  

Ordförande  
 

 Birgit Landquist (C)  

Justerare  
 

 Marika Jardert (V)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 

Sammanträdesdatum 2018-01-24 

Anslaget under tiden 2018-02-01 – 2018-02-22 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Eva Ringshagen  
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Dnr 1-2018 

§ 2 Budget 2018 och plan 2019-2020 kommunala medel 

Styrelsens beslut 
 

1. Budget och uppdrag för BT Kemi Efterbehandling gällande 2018 samt 
plan för 2019-2020 godkänns.  

Reservationer 

- 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget med uppdrag för den 
kommunala delen av BT Kemi Efterbehandlings budget för 2018. 

Styrelsen ska fördela den av fullmäktige beslutade driftsramen för 
verksamheterna. Budgetramen för BT Kemi Efterbehandling 2018 är 275 tkr, 
som fördelas på posterna styrelse 149 tkr, lokaler 50 tkr och internt stöd 76 tkr. 

Styrelsen ska också besluta om uppdrag till förvaltningen. För 2017 fanns fem 
uppdrag, vilka är desamma som projektets övergripande mål. Förslaget är att 
samma mål gäller för 2018. För att uppnå dessa uppdrag kopplar förvaltningen 
sedan lämpliga aktiviteter till dem. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Budget 2018 och plan 2019-2020 för kommunala medel, 
daterad 2018-01-15 

Bilaga 1. Mål och budget 2018 med plan 2019-2020, daterad 2018-01-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgit Landquist (C): Budget och uppdrag för BT Kemi Efterbehandling gällande 
2018 samt plan för 2019-2020 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 1-2018 

§ 3 Budget statliga medel 2018 

Styrelsens beslut 
 

1. Budget för statliga medel för 2018 godkänns. 

Reservationer 

- 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget för statliga medel för 
BT Kemi Efterbehandling för 2018. 

De tillgängliga medlen är 4,7 Mkr, vilka har fördelats på samma poster som 
tidigare under Etapp 2. Posterna i budgeten samt kodplanen kommer att ses 
över i samband med att projektet går över till Etapp 3, 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Budget statliga medel 2018, daterad 2018-01-15 

Bilaga 1. Budget statliga medel 2018, daterad 2018-01-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgit Landquist (C): 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 2-2018 

§ 4 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. 

Årsbokslutet för 2017 gällande kommunala medel kommer att tas upp på 
styrelsemötet i februari. I samband med detta redovisas uppföljning per 
december 2017 av statliga medel. 

Beslutsunderlag 

- 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgit Landquist (C): Informationen noteras 

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 13-2016 

§ 5 Åtgärdsförberedande arbeten 

Styrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Reservationer 

- 

Sammanfattning av ärendet 

Projektets seniora rådgivare, Peter Englöv, har gjort en sammanställning av 
behandlingstesterna av dräneringsvattnet från det norra området och också 
tagit fram ett förslag till nytt test. Det nya testet startades måndag 22 januari 
och kommer att löpa tre till fyra veckor, beroende på vad resultaten visar längs 
vägen. I detta försök görs enbart luftning av vattnet, inget aktivt slam tillsätts. 
Provtagning görs också tätare i början av försöket. 

Projektledningen träffade Tyréns på ett möte 18 januari för att diskutera 
åtgärdsförberedande arbeten. Detta gäller den stabilitetsberäkning av 
järnvägen som Trafikverket krävt, samt de hydrogeologiska beräkningar som 
ska göras. De senare är avgörande för att kunna bedöma om projektet behöver 
söka tillstånd för återföring av behandlat schaktvatten från entreprenaden.  

Tyréns kommer att påbörja arbetena med en genomgång av det material som 
finns och sedan görs en bedömning om nya undersökningar behövs. När det 
gäller eventuell tillståndsansökan för återföring av behandlat schaktvatten 
kommer projektledningen även ta hjälp av en miljöjurist. 

Teckomatorps spillvattenledning korsar den södra delen av det södra området 
och en utredning behöver därför göras om ledningen behöver förstärkas eller 
bytas under entreprenaden. Projektledningen kommer att träffa NSVA på möte 
26 januari för att diskutera frågan närmre. 

Beslutsunderlag 

PM Behandlingstest för dräneringsvatten. Delrapport. Daterad 2018-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgit Landquist (C): Informationen noteras 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
SNLN, DDBD, EVSD 
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Dnr 3-2018 

§ 6 Delegationsbeslut 

Styrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Reservationer 

- 

Sammanfattning av ärendet 

Projektledningen lämnar redovisning av delegeringsbesluten som tagits sedan 
senaste mötet.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2018-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgit Landquist (C): Informationen noteras 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
SNLN, DDBD, EVSD 
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Dnr  

§ 7 Övriga frågor 

Styrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 

Reservationer 

- 

Sammanfattning av ärendet 

A) Tidplan 

Projektledare David Bohgard informerar om den rådande tidplanen. 
Naturvårdsverkets bidragsbeslut för 2018-2023 definierade inte om 
2018 skulle anses höra till Etapp 2 eller Etapp 3. Projektledningen har i 
samråd med Länsstyrelsen beslutat att 2018 hör till Etapp 2 och att 
Etapp 3 startar 2019. Detta är mest i linje med hur medlen fördelats från 
Naturvårdsverket och vilka arbeten som kommer att göras 2018. 

B) Samrådsmöte med länsstyrelsen 

Projektledningen träffade Länsstyrelsen på samrådsmöte 15 december 
2017. På mötet diskuterades bland annat åtgärdsförberedande arbeten, 
pumpning av dräneringsvatten, miljökontroll samt bidragsbesluten. 

C) Informationsmöte för allmänheten 

Projektledningen höll 6 december 2017 ett informationsmöte för 
allmänheten i Torgskolan, Teckomatorp. Projektledningen informerade 
om bidragsbesluten och arbetena framöver i projektet. 

D) Organisation 

Helena Svensson slutade i kommunen siste december 2018, vilket gjort 
att Eva Ringshagen tillfälligt har tagit över som sekreterare i styrelsen. 
Projektet har ansökt om pengar för en administratörstjänst på 50%, 
vilket beviljats av Naturvårdsverket och Helena Svensson har 
företrädesrätt till denna tjänst. Då även andra delar av 
kommunledningsförvaltningen har behov av förstärkning har Helena 
erbjudits en heltidstjänst tillsvidare.  

E) Förvaltningen informerar 

- 

Beslutsunderlag 

- 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgit Landquist (C): Informationen noteras 
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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 
 


