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§ 87 
INFORMATION MILJÖPROJEKT 
 
Kerstin Ahlberg och informatör Ulrica Widell har representerat Torsås kommun 
vid ett möte i Gdansk. Regionförbundet i Kalmar samt Blekinge arbetar för att 
genomföra projekt inom ramen för South Baltic. Syftet är att länderna Sverige, Danmark, Polen, 
Tyskland och Litauen skall samarbeta för hållbar utveckling av södra Östersjöområdet genom 
gränsöverskridande samarbete. Finansiering av projektet genom EU.    
 
 
Mikael Nilsson och Magnus Svensson har varit på upptaktsmöte för projektet ”Uthållig 
kommun” i Uppsala 29-30 november. Uthållig kommun syftar till att minska vår klimatpåverkan 
genom ett antal olika åtgärder som utformas i samarbete mellan projektets huvudman 
(Energimyndigheten) och kommunen. Det kommer inte att kosta något i direkta utgifter utan 
kommunens insats består av personalinsatser etc. Stödet och hjälpen från Energimyndigheten 
och deras amarbetspartners blir t.ex. energiutredningar vid industrier och offentliga byggnader. 
Samtliga kommuner i Kalmar län har anmält intresse av att deltaga i Uthållig kommun. En 
avsiktsförklaring ska utformas och undertecknas av politikerna i Torsås kommun innan 
kommunen formellt är med i projektet. 
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§ 88          2007/mn0355 
MILJÖNÄMNDEN FRÅGA OM KOMMUNÖVERGRIPANDE BESLUTSRÄTT VID 
OLYCKOR MED ALLVARLIG MILJÖPÅVERKAN 
 
 

Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget. Ärendet återremitteras till miljökontoret för 
utredning av möjligheten att samarbetet eventuellt kan omfatta hela miljönämndens 
tillsynsområde samt för att inhämta synpunkter från Emmaboda kommun.   
 
Ärendebeskrivning 
Torsås och Emmaboda kommuner har ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsten. 
Om en olycka med allvarliga miljörisker inträffar är det ofta viktigt med en snabb insats eller ett 
snabbt ställningstagande för att minimera miljöskadorna. Räddningstjänstens personal känner sig 
ofta ovana på miljöskyddsområdet och saknar oftast regelrätt utbildning och erfarenhet av miljö- 
och naturvård.  
 
Varken Emmaboda eller Torsås kommuns personal på miljökontor/miljö- och byggnadskontor 
har någon jourberedskap för kvällar/nätter och helger. Räddningstjänsten kan försöka nå 
miljöinspektör (motsv.) i hemmet men det finns således ingen juridisk skyldighet att inställa sig i 
tjänst. Genom att utöka rätten att besluta inom de två kommunerna så ökar chansen för 
räddningstjänsten att få tag på någon sakkunnig inom miljöområdet som är tillgänglig och kan 
ställa upp även utanför ordinarie arbetstid. 
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§ 89         Dnr 07/mn0333 
DELEGATIONSORDNING 
 
Miljönämndens beslut 
Återremitteras till miljökontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har reviderat befintligt förslag till delegationsordning för miljönämnden. 
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§ 90 
BEHOVSUTREDNING, RESURSER -TJÄNST MED INRIKTNING PÅ ENSKILDA 
AVLOPP OCH FÖRORENAD MARK M M 
 
Miljönämndens beslut 
 
Enligt förslag 
 
Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har i §78/07 p.3 behandlat personalsituationen för miljötillsyn med särskild 
inriktning på inventering/handläggning/tillsyn enskilda avlopp, regeringens kommande stöd till 
arbetsområdet enskilda avlopp samt handläggning/projekt kring förorenad mark. 
Miljöchef Jan Andersson föreslår efter samråd med personalchef Per Lindberg ett 
tillrättaläggande, varvid beslutet bör ha följande lydelse: 
  
Miljönämnden föreslås besluta enligt följande: 
att inrätta ny tjänst (tillsvidare) som miljöinspektör 1.0 fr o m 2008-01-01 med arbetsuppgifter 
enligt ovan och att tillsvidareanställa miljöinspektör Annika Persson-Åberg fr o m 2008-01-01. 
 
 
 

 
 

 
Exp:  
Jan Andersson (löneavdelningen) 
Annika Persson-Åberg 
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§ 91 
ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
 
Miljönämndens beslut 
 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7  

Miljönämnden 2007-12-12                                             

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
§ 92 
TORSÅS KUSTMILJÖGRUPP INFORMERAR 
 
Miljöchef Jan Andersson har efter kontakt med miljönämndens ordförande Ann Ludvigsson 
föreslagit minst en årlig träff mellan företrädare för Torsås Kustmiljögrupp och hela 
miljönämnden med information om pågående kustmiljöarbete och diskussion om det fortsatta 
arbetet. Vid dagens möte deltar Birgitta Hedvall och Håkan Larsson, Torsås Kustmiljögrupp. 
Vid dagens möte tas bland annat följande frågor upp: 
  

• Kustmiljögruppens deltagande i bl. länets miljömålsarbete 
• Revidering av kommunens kustmiljöplan. 
• Kustmiljökonferensens fortsättning 
• Kustmiljögruppens och miljöförvaltningens arbete tas upp som ett gott exempel  vid 

regionala och nationella möten av bl.a. av Länsstyrelsen Kalmarsundskommissionen, 
Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 
benämns ofta ”Torsåsmodellen” samt även internationellt där kustvårdsarbetet tilldelats 
Hansapriset. 

 
Inga beslut tas. 
 
Birgitta Hedvall och Håkan Larsson tackar för inbjudan till mötet och önskar God Jul och Gott 
Nytt År. 
 
Jan Andersson tackar Kustmiljögruppen för ett engagerat bra arbete under året, ett bra samarbete 
med miljöförvaltningens personal och önskar God Jul och Gott Nytt År. 
 
 


