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Protokoll ledningsgruppsmöte Kalmarsundskommissionen 
den 24 april 2014 kl 9.30-12:30 
 

Lokal Rådhussalen, Kalmar 
 
Närvarande: Annelie Nielsen Mönsterås kommun, Cajsa Elfverson Mörbylånga kommun, Martin 
Storm Torsås kommun, Carolina Gunnarsson Regionförbundet, Karin Nilsdotter Kalmar kommun, 
Anna Carnelius Kalmar kommun, Susanna Minnhagen KSK, Linda Hedlund LRF 

Närvarande per telefon: Anders Fröberg Västerviks kommun, Gun Lindberg Västervik kommun 
 
De presentationer som visades under mötet bifogas i mailet. 
Mötet börjar med att SM samarfattar Kalmarsundskommissionens (KSK) historik för nya medlemmar. 
 
Diskussionsärende: 
 

1. Kalmarsundskommissionens fortsatta arbete efter 2014 
KSK är inne på sista året i denna period och frågan kom upp i början på mötet om man inte 
ska diskutera kommissionens fortsatta varande innan man går in på en verksamhetsplan, därför 
tillkom denna punkt i protokollet. 
 
Diskussionen om KSK:s framtida funktion lyftes och man pratade om att den samordnande 
funktionen var viktig samt att ”varumärket” KSK kan ha inflytande när man söker projekt-
pengar och ger tyngd till ståndpunkter som alla kommuner står bakom. KSK är också en poli-
tisk framtagen kommission och deras vilja att driva Östersjöfrågor verkar inte ha avtagit, dess-
utom fyller kommissionen en viktig funktion för t.ex. Regionförbundet då de enkelt, genom en 
person (sekreteraren) kan nå samtliga kustkommuner. Frågan om resten av kommunerna i lä-
net ska vara med, som avrinningeområde, togs upp. Frågan har varit uppe förut och sekretaria-
tet har då flaggat för att det kan bli för tungrott och att KSK då borde gå över till Länsstyrel-
sen eller Regionförbundet, något som politikerna har motsatt sig. Frågan bör ändå hållas le-
vande, om förutsättningarna ändras. 
 
Slutsatsen är att ledningsgruppen vill att man tar fram ett förslag på hur KSK skulle kunna 
fungera under de kommande fem åren, gärna i kombination med en ”karta” över alla andra 
nätverk och sammanslutningar som kommunerna är med i idag som hanterar vatten- och kust-
frågor. Förslaget får sedan tas i KSK:s styrgrupp. Ansvarig för att driva arbetet framåt är SM. 
Eftersom medlemsavgiften 2014 inte är uppväxlad i något projekt som fortsätter 2015, står det 
var och en av medlemskommunerna fritt att välja om man vill fortsätta vara med eller inte. 

 
2. Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan 2014 

SM visade på 2013 års verksamhetsplan och redovisade resultaten. Vi har projektansökningar 
på gång, seminarier planerade och samverkan mellan vattenråden. Vi har fått ett namn nation-
ellt vilket gynnar gruppen.  
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En verksamhetsplan för 2014 diskuterades och SM kommer att skicka ut ett förslag. Kommen-
tarer och ändringar måste komma in innan styrgruppsmötet den 7 maj.  
För hösten så tyckte samtliga i gruppen att vi ska ha ett möte om vilka projekt vi söker - lik-
nande det möte som vi hade kring LOVA ansökningar i januari. 

3. Årets kustvattenturné – Base Camp 
KN presenterade Base Camp som ska genomföras i Kalmar och i Västervik. KSK är inblan-
dade i båda eventen, men för Base Camp Västervik är KSK drivande. Base Camp är ett verk-
tyg framtaget av Baltic Sea Action Group och går ut på att man under en dag tar ett tema om 
Östersjön (i vårt fall blå och grön näringslivstillväxt). På förmiddagen får nytänkande, unga, 
studenter o.s.v. brainstorma kring temat. På eftermiddagen samlas företagsledare, politiker, be-
slutsfattare och tar ställning till de förslag som tagits fram. Förhoppningen är att när dagen är 
slut så har man landat i ett antal åtaganden. Om Base Camp blir framgångsrikt så kommer det 
att göras igen. Marknadsföring sker mestadels med ”mun mot mun metoden”. SM kommer att 
skicka ut ett utskick till alla i KSK för vidarespridning. 
 

4. Viktiga möten – kommande och genomförda 
a) 6 februari anordnade Östersjöinitiativet (ÖI) och KTH ett seminarium om hur forsk-

ning, myndigheter och kommuner kan sammarbeta bättre. KSK höll ett föredrag kring 
hur man ska göra för att gå från pilotprojekt till fullskalig verksamhet. 

b) Länsstyrelsens dialogmöten kring gröna näringen har varit bra. Nästa möte, ett framtids-
seminarium är den 25 april. 

c) Torsås har uppdaterat sin kustmiljöplan till en vattenvårdsplan för Torsås kust- och av-
rinningsområde 2014-2017. Torsås kustmiljögrupp har bjudit in landshövding, politi-
ker, lokala företag och kommunens tjänstemän till diskussionsmöte kring planen den 
25 maj 

d) KSK kommer att delta i Almedalen under ÖI:s veckolånga event Östersjöveckan. Under 
torsdagen är temat lokala erfarenheter och då kommer dessa teman att tas upp: en-
skilda avlopp, betalningsvilja för rena stränder, fiskepolitiken, frivilliga organisationer 
samt hur man går från pilotprojekt till blå näringslivstillväxt. KSK håller i den sista 
punkten. Förslag på personer i paneldebatt kring ämnet var: Harald Hjalmarsson, nä-
ringsdepartimentet, tillväxtverket, landsbygdsdepartimentet, EU- parlamentariker. 

5. Blue tech – vad menas? 
EU har gjort en definition. CG har en svenskversion som hon kommer skicka till alla i grup-
pen, dock ej för vidare spridning. Blue tech är temat i flera program framöver och ett område 
som vi måste jobba i om vi vill söka internationella pengar. 

6. Baltic Blue Growth, nationella vattenbruksstrategin och Vattenbrukscentrum ost 
Under året så skriver Kalmar kommun, Borgholms kommun och 7 andra svenska och europe-
iska parter en ansökan för projektet Baltic Blue Growth inom ett pågående seed-money finan-
sierat samarbete. Ansökan ska in i mars 2015. SM har skickat ut material om projektet och de 
som är intresserade av att vara med fr.o.m. projektstart kan kontakta SM. Parterna i det på-
gående seed-money samarbetet har redan enats om en struktur med arbetspaket för det fram-
tida projektet och att ansökan ska riktas mot det nya Baltic Sea Region Programme 2014-2020. 
Men aktiviteter inom varje arbetspaket, och vilka parters som ska delta från och med 2015 är 
fortfarande öppet. Aktiviteterna och parterna ska sättas slutgiltigt på en workshop 16 – 18 sep-
tember i Kalmar dit alla KSK-medlemmar ska få inbjudan. Vattenbrukcentrum ost (VBO) vill 
ta lead för det slutgiltiga projektet. Vattenbruk är ett näringslivsområde som växer väldigt 
mycket globalt och något som KSK borde dra nytta av. Vattenbrukcentrum sydost är en ideell 
förening (under Östsam) som bl.a. tittar på om man kan använda nerlagda grisstall till att ha 
fiskodlingar (sk RAS-odlingar) på land. Oskarshamn är redan involverade och Kalmar kommer 
kolla av det politiska intresset. Öppning finns för fler kommuner att vara med, men det inne-
bär en medlemsavgift. 
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 VBOs uppdrag är att främja utvecklingen av hållbart vattenbruk i östra Sverige och just nu 
pågår också framtagandet av en nationell handlingplan för hur det ska kunna ske utan miljöka-
tastrof. 

7. 10 miljoner att söka – ”vattenkraftspengar” 
SM gick igenom möjligheter som finns att söka pengar för åtgärder som gynnar arter som 
missgynnas av vattenkraften, samt några förslag på åtgärder man kan göra. Handlar inte bara 
om fisk utan även tex utter och insekter. Det är miljöfonden från ”Grön el” som SNF förval-
tar som vill ha fler sökande. De har 10 miljoner varav bara en halv miljon har sökts hittils. 
Finns ingen ansöknings-deadline och inget krav på medfinansiering. Kommuner och förening-
ar kan söka. Kan vara en lämplig finansiär för projekt i samarbete med vattenråden. 

8. Övrigt 
a) Ny ledningsgruppsledarmot. En ny ledningsgruppledarmot för Linnéuniversitetet före-

slogs: Fd marinbiolog Kjärstin Hagman Boström som nu jobbar på LNU grant office. 
Om hon är rätt person eller ej beror på vilken riktning KSK ska ta. Om fokus även i 
fortsättningen ska vara initiera åtgärdsprojekt och söka pengar så är hon lämplig. 

b) Kalmar, Västervik och Mönsterås vill vara med i ett projekt om kartläggning av vand-
ringshinder, översvämningsvåtmarker mm som kommit på förlag från LNU. Återkom 
till KSK om fler kommuner vill vara med. 

c) Water nets är ett projekt som Regionförbundet söker för att utveckla vattenråden inter-
nationellt och lokalt. Regionförbundet har skickat ut information, men vill man ställa 
frågor, kontakta CG. 

d) Regionsförbundet tänker söka ett vattenprojekt i Vinnväxmiljö 
e) Inom nya stora forskningsprogrammet Horizon 2020 så måste forskningen ha med sig 

offentliga organisationer i sina ansökningar, vilket kommer göra dem mer angelägna 
för oss. SM har gett en lista på tänkbara projekt till Linnéuniversitetet. 

f) Lova ansökningar som gått igenom:  
Gammelbyviken del III i Västervik 
Båtlatrinstation i gästhamnen Kalmar  
Genomströmningsprojekt i Torsås 
Gäddor i Parboäng Mörbylånga (Sportfiskarna) 
VA- plan Mönsterås 
Det är många som jobbar med fiskeprojekt just nu, så kan vara något som KSK kon-
centrerar sig på framöver. Västervik har t.ex. Gammelbyviken projektet och fisk till bi-
ogas projektet. 

 
Nästa möte: 11 november på eftermiddagen 
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