
§ 16096 Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2016-03-20 mellan Torsås kommun 

                 och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och omhändertagande av vass 

 

För de styrelseledamöter som var närvarande vid Kustmiljögruppens ”Vårträff 

                2016” och som är väl insatta i det samråd som har tecknats mellan Torsås 

                  kommun och Torsås Kustmiljögrupp per den 20 mars 2015 måste ha lyft på 

                ögonbrynen, då samhällsbyggnadschefen Martin Storm förespråkade, att det 

                   lämpligaste, smidigaste och enklaste sättet borde vara att kommunens förare av  

                    Truxorn, för närvarande Assar Johansson, planerar, schemalägger och 

                samordnar ensam vass-slåttern tillsammans med de medlemsföreningar som 

                   tillika är verksamhetsutövare och som ingår i Torsås Kustmiljögrupp. 

 

Det framgår även att det förekommit  reella samtal på samhällsbyggnads- 

               förvaltningen mellan förvaltningsledning och ansvarig miljöinspektör samt 

                entreprenören/föraren av Truxorn, utan att Kustmiljögruppens t.f. ordförande 

                tillika schemaläggare enligt nu gällande samråd bjudits in till dessa reella 

                samtal. 

 

Detta innebär att Torsås Kustmiljögrupp, som ideell paraplyorganisation för sina 

                   medlemsföreningar enligt Torsås kommun fråntages fr.o.m. 2016 års vass-slåtter 

                  säsong denna planerande, schemaläggande och samordnande funktion för sina 

               medlemsföreningar. 

 

Sekretariatet bifogar som infogad fil samrådet i sin helhet och vill särskilt lyfta 

                fram tredje och fjärde styckena i samrådet där det står… 

 

… Torsås Kustmiljögrupp samordnar slåttern tillsammans med kommunens 

                     förare. Kustmiljögruppen samordnar bara slåtter inom områden där det finns 

                   giltigt tillstånd/samråd med länsstyrelsen. Tillstånden kan antingen ha beviljats 

                  enskild medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp eller Kustmiljögruppen i sig. 

 

I det tredje stycket skall den svarta kursiva stilen utgå. Den med röd färg 

                    markerade textmassan skall dock behållas  intakt 

 

Vidare i fjärde stycket står… 

 

 Torsås kommun ansvarar inte för att ta hand om vass som slagits. Den ska tas 

                   omhand enligt villkor som länsstyrelsen angett. Därtill gäller de allmänna 

                    regler för omhändertagande som anges av Torsås kommun enligt nedan. 

 

Presidiet föreslår att den kursiva svarta textmassan kompletteras med kursiv röd 

                   text enligt nedan… 

 



Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp, som paraplyorganisation för sina 

                     medlemsföreningar ansvarar inte för att ta hand om vass som slagits.  

                 Den ska tas omhand enligt villkor som länsstyrelsen angett. Därtill gäller de 

                allmänna regler för omhändertagande som anges av Torsås 

                   kommun enligt nedan. Det är enskild medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp, 

                     som är verksamhetsutövare enligt MB. 

 

 

Presidiet ber om ledamöternas tankar, råd och synpunkter vad avser… 

 

- Tredje styckets kursiva formulering om schemaläggning enligt ovan. 

 

- Fjärde styckets tillägg enligt röd kursiv markering. 

 

- Om det i samrådet från den 20 mars 2015 finns ytterligare formuleringar 

eller uttryck, som bör uppdateras och revideras, när nu det tecknade 

samrådet genomgår en översyn. 

 

Ledamöternas tankar, råd och synpunkter redovisas nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidiet har för avsikt att omgående kalla till en översyn av samrådet med 

Torsås kommun och ber därför om instruktioner och ett mandat om hur denna 

fråga skall hanteras av presidiet för att leda till framgång. 

  

 

 


