
Noterat från Vårträffen med medlemsföreningarna 2014 på temat… 

  

”Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

Moment 10 – Stefan Carlsson (Landshövding, Länsstyrelsen i Kalmar län). 

Sammanfattning – ”Så här tolkar jag vad jag hört under förmiddagen om vi satsar 

på miljön – för ett gott liv i en livskraftig kommun”! 

 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam har särskilt i sin inbjudan till Stefan Carlsson, 

landshövding och regeringens förlängda arm i Kalmar län, bett honom om hans intryck, 

tolkningar och vad han hört samt en sammanfattning av minikonferensen som i korthet 

presenteras nedan. 

Industrins personalförsörjning 

Stefan C börjar med att fånga upp frågan från Lena Ovessons presentation, som återfinns 

under moment 9, varför det är så få unga människor som är intresserade av att arbeta inom 

industrin. Stefan C kompletterar industrins personalförsörjnings problem med uppgiften om, 

att det 2030 kommer att saknas 50 000 ingenjörer. Trots att industrin på intet sätt är 

densamma idag som igår kan det konstateras, att hälften av alla ungdomar slutar sina studier 

innan de blir klara med motiveringen, att de inte klarar de teoretiska ämnena. 

Rent Vattnen… 

- Måste på ett bättre och tydligare sätt kopplas till den fysiska planeringen, besöksnäringen, 

industrin och förutsättningar för boendet! 

- Är en viktig och i vissa fall en förutsättning för industrin och de gröna näringarna! 

- Är en mellankommunal fråga! 

- Är en förutsättning för att klara utmaningen om en hållbar utveckling för Kalmar län! 

- Enligt EU:s vatten direktiv kan endast nås med mer verkstad kopplat till konkreta åtgärder, 

hur dessa ser ut och samsyn kring tolkningar av gällande regelverk! 

- Är ett svar på gemensamma mål, uppföljning av åtgärder som var och en tar ansvar för, 

följer upp och utvärderar och åter utvärderar! 

- Förutsätter bra beredskap för klimatförändringar, som är dubbelt så negativa på västra sidan 

av Sverige! 

- Förutsätter dubbelt engagemang och samverkan! 

- Förutsätter tydliga och klara avvägningar/tolkningar av gällande lagstiftning och regelverk 

och är därmed en ledarfråga! 

- Bygger på samverkan mellan och inom intressenter/aktörer för att hantera motstridiga 

intressen! 

- Är av vitalt intresse i Torsås kommun, då ca 20% av sysselsättningen sker i eller inom de 

gröna näringarna! 

- Är direkt kopplat till miljöfrågorna - näringsläckage, algblomning, igenväxta grunda vikar 

med dålig cirkulation! 



- Underlag för dispensansökningar! 

- Alla åtgärder som sätts in för att erhålla mervärdet ”rent vatten” måste det sättas ett värde på 

i krontal och omsättas i det slutliga konsumentledet! 

- En förutsättning för de gröna näringarnas stora ambitioner, ekonomiska satsningar genom ny 

foderfabrik i Kalmar hamn, miljömedvetenhet som konkurrensmedel och ett mervärde vid 

offentlig upphandling, där miljönyttan värderas utifrån ”vi vet vad vi får”! 

Allmänt intryck 

- Jättespännande och inspirerande dag! 

- En något annorlunda lördag förmiddag! 

- Kommunchefen lärt mig ett nytt ord/begrepp inom besöksnäringen ”whops” De har redan 

rest mycket, och gillar natur och kultur. Friska, äldre personer med god ekonomi är 

turistbranschens nya heta målgrupp. Kodordet är "whops" – wealthy, healthy older people! 

 

 

 

 

 

 

 


