
   

  Kalmarsundskommissionens Verksamhetsplan 2017  
 

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar  
www.kalmarsundskommissionen.se 

1 

 

Syfte 
 
Kalmarsundskommissionen har till uppgift att aktivt driva samarbete kring kustmiljö, vatten och 
Östersjöfrågor mellan kustkommunerna i Kalmar län. Det är de lokala åtgärderna som är grunden 
i KSK:s arbete, och att det är med hjälp av detta som vi sedan även kan arbeta på den nationella 
arenan. 
Kalmarsundskommissionen ska bidra till ökad takt i genomförandet av vattenvårdsåtgärder, bidra 
till hållbar blå tillväxt och stötta ingående organisationer på ett sätt som bidrar till större sats-
ningar på Kalmar län i nationella och internationella havsmiljöprojekt.  
Utgångspunkten är att ligga i framkant och göra mer än det som lagen kräver. Kommissionens 
slogan är ”vi ska ta vår del” och syftar på Baltic Sea Actions Plan, som är ett internationellt, poli-
tiskt antaget åtgärdsprogram för att uppnå god status i Östersjön  

 
I uppdraget 2017 ingår att utveckla Kalmarsundskommissionens verksamhet på följande sätt: 

1. Strategiskt genom att verka för att varje kommun får en tydlig strategi i det lokala åtgärds-
arbetet   

2. Mer verkstad, arbeta för att fler åtgärder genomförs totalt sett i regionen 
3. Mer lokalt förankrat, genom att ge vattenråden en tydligare roll i det åtgärdsarbete som 

nu bedrivs med kommunerna som plattform.   
 

Kalmarsundskommissionen arbetar främst genom följande typer av insatser: 

 Regelbundna möten för samordning och samsyn (minst 1 möte/halvår för samordnings-
gruppen respektive styrgruppen). 

 Fånga upp pågående aktiviteter hos kommunerna och knyta ihop för uppföljning och in-
formationsspridning. Detta sker med utgångspunkt från mötena med Kalmarsundskom-
missionens samordningsgrupp. Mellankommunala arbetsgrupper på olika teman bildas 
vid behov och finns kvar så länge de behövs för syftet. 

 Fånga upp initiativ från vattenråd, näringsliv, Havs -och vattenmyndigheten, länsstyrelsen 
och andra aktörer som vill arbeta för en bättre kustmiljö 

 Initiera och samordna kommunövergripande ansökningar med externa finansieringsmöj-
ligheter  

 Arrangera en årlig ”kustmiljöturné” i samarbete med vattenråden. Uppskattad extern 
budget 50 000 kr 

 
Eftersom Kalmarsundskommissionen inte har något organisationsnummer måste till exempel 
åtgärds-projekt utgå från någon befintlig organisation. Kalmarsundskommissionens sekretariat 
stöttar bara projekt som genomförs av aktörer från mer än en kommun. 

 

Kalmarsundskommissionens sekreterare ska vara informatör och katalysator för gemensamma 
åtgärds-projekt genom att vara påläst om pågående utlysningar, lyssna på kommunernas vilja, 
sammanföra bidragsgivare med intressanta projekt och ha koll på vad som prioriteras nationellt. 
Sekreteraren ska dock inte själv skriva ansökningar inom ramen för uppdraget.  

 
Utbyte och spridning av information och kunskap  
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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Information som samordnaren ska omvärldsbevaka och sprida internt inom gruppen är till exem-
pel: 

 Vilka investeringstunga satsningar pågår inom vårt område som är möjliga att växla 
upp, både finansieringsmässigt och ambitionsmässigt, med hjälp av EU-stöd eller 
nationella pengar? 

  Hur går vi från lyckade, forskningsinriktade pilotprojekt till kommunal verksamhet? 
  

För att ge vattenråden en tydligare roll i det åtgärdsarbete som nu bedrivs med kommunerna 
som plattform, ska en punkt reserveras på dagordningen vid varje styrgruppsmöte för en drag-
ning av Vattenrådens samverkansgrupp med information om vattenrådens verksamhet.  
 
Sekretariatets planerade aktiviteter under 2017 
 
Eftersom det i Kalmarsundskommissionens verksamhet ingår att ”fånga bollar” med viss oförut-
sägbarhet, ska nedanstående förslag på aktiviteter för sekretariatet ses som just förslag. Om det 
under året dyker upp möjligheter som gynnar Kalmarsundskommissionens syfte mer än de nedan 
föreslagna, kan de efter avstämning med styrgruppen och beställarens controller bytas ut mot 
andra, liknande aktiviteter. 
 

 Representera Kalmarsundskommissionen i Race for the Baltic Sea City accelerator pro-
grammet som leds av Zennström-stiftelsen. I detta ingår att delta i webmöten och works-
hops med programmet och vara sammankallande för Kalmarsundskommissionens sär-
skilda arbetsgrupp i Baltic Sea City accelerator-projektet (se bifogat upplägg för 2017).  In-
bjudan från Zennström-stiftelsen till web-möten och workshops ska alltid spridas till alla 
medlems-kommuner, ifall kommunerna vill delta med egna tjänstemän. 

 

 Delta som aktiv part i arbetet med att utveckla grundvatten-projekt om vattenhållande 
åtgärder. Detta ska göras i samarbete med Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 

 

 Uppdatera och förnya Kalmarsundskommissionens hemsida enligt bifogad instruktion. 
 

 LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt): Ordna ett gemensamt kommun-möte tillsammans med 
länsstyrelsen inför varje ny LOVA-ansökningsomgång.   

 

 Var informatör och katalysator för gemensamma projekt, med extra fokus på de fyra fo-
kusområden som vi arbetar med inom Race for the Baltic Sea City accelerator program-
met:  
 

Optimering av näring på land 
Optimera rening på land 
Optimera recirkulering av näring 
Optimera recirkulering av skadliga ämnen 

 
 

 
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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Preliminär tidplan för aktiviteter i Kalmarsundskommissionen 

 
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

LOVA             

Vattenhållande åtgärder             

Väntande projekt             

Informationsinsatser             

Kustmiljöturné             

Möten styrgrupp              

Möten samverkansgrupp             

Stödja arbetsgrupper             

Hemsida             

Omvärldsbevakning             

Bakgrund 

Kalmarsundskommissionen bildades när övergödningen konsekvenser blev påtagliga och allmän-
heten började engagera sig för att förbättra situationen. Kustmiljögrupper bildades och även poli-
tiker, Linnéuniversitet, LRF sydost och Länsstyrelsen insåg att vi behövde arbeta gemensamt för 
att kunna vända trenden i dessa gränsöverskridande kust och havsmiljöfrågor. Tillsammans blev 
vår röst starkare och Kalmarsundskommissionen blev kända för att vara ledande i Sverige på 
praktiskt kustmiljöarbete. Med spaden i handen, akademin i ryggen, lantbrukare med sig och nya 
lösningar i tanken har Kalmarsundskommissonen blivit en pålitlig kraft för konkreta insatser som 
gör skillnad för Östersjön.  
 
Organisation 
I nätverket ingår kustkommunerna och Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, LRF 
sydost, vattenråd och ideella kustmiljögrupper samt tre representanter från näringslivet.   
Styrgruppen består av politiska representanter och chefer från de ingående kommunerna samt 
en representant från vardera vattenrådens samverkansgrupp, LNU, LRF sydost och RFKL. Styr-
gruppen fattar beslut om verksamheten. Beslut fattas i konsensus baserat material från samord-
ningsgruppen och sekretariat. 
Samordningsgruppen består av projektledare från ingående organisationer, vattenrådssamord-
nare och ordföranden från vattenråd och ideella kustmiljögrupper. Samordningsgruppen sam-
mankallas enligt sändlista men är också öppen för nya medlemmar. 
  
Kalmarsundskommissionen har ett sekretariat men ingen budget för övrig verksamhet. Medlem-
skap är frivilligt och deltagandet sker på årsbasis. De åtgärder som genomförs bekostas genom 
externa projektanslag och miljöinvesteringsmedel i kombination med ingående organisationers 
och privata aktörers medfinansiering. 
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