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Protokoll styrgruppsmöte Kalmarsundskommissionen den 7 
maj 2014 kl 9.30-11:30 
 

Lokal Rådhussalen, Kalmar 
 
Närvarande: Olof Johansson ordförande KSK, Johan Persson Kalmar kommun, Karin Nilsdotter 
Kalmar kommun, Susanna Minnhagen KSK, Anna Thore Kalmar kommun, Hans Sabelström Mörby-
långa kommun, Håkan Algotsson Torsås kommun, Jan Erici Borgholm kommun, Leif Larsson Reg-
ionförbundet, Roland Åkesson Mönsterås kommun  
 
Diskussionsärende: 
 

1. Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan 
SM gick igenom verksamhetsplanen 2014.  
Ledningsgruppen önskade att KSK skulle kartlägga alla andra nätverk i regionen som berör 
vattenfrågor för att tydligare belysa behovet av KSK. Styrgruppen vände sig emot denna öns-
kan och tyckte istället att ett förtydligande kan göras till verksamhetsplanen om vad KSK har 
för uppdrag samt att KSK kommer att fortsätta att finnas tills annat beslutas. Det är tydligt att 
de vattenfrågor som berör myndighetsutövande främst ska diskuteras i Miljösamverkan sydost, 
medans spets- och pilotprojekt samt engagemang av allmänheten hamnar under KSK. Nästa 
styrgruppsmöte läggs samman med ledningsgruppsmötet, så att man får en samsyn. Det är 
också bra om KSK bjuder in sig på ett Miljösamverkan sydostmöte för att berätta om sitt upp-
drag. 
 
Beslut: SM kommer att skriva en beskrivning av KSK:s roll med utgångspunkt i att huvud-
uppdraget är att göra MER än det lagen kräver. Ta fram spetsprojekt med extern finansiering 
som lyfter regionen i vattenfrågor. Kommissionen är en löpande verksamhet som alla kom-
muner är med i frivilligt på årsbasis. 
 
Beslut: Styrgruppen får i uppgift att se över vilka som sitter i ledningsgruppen, så att de mat-
char KSK mål och uppdrag. Varje kommun tar ansvar för sin delegat. 
 
Beslut: Nästa styrgruppsmöte, 18/11, kommer att sammanfalla med ledningsgruppsmötet. 
 
Beslut: Verksamhetsplanen tas med dessa ändringar: 

 Utformningen och sökandet av gemensamma projekt som leder utvecklingen framåt är 
KSK:s huvudsyfte och ska ligga överst i prioriteringslistan för 2014. 

 Utbyte och spridande av information är prioritering nummer två. 

 Kartläggning av vattennätverk är inte nödvändigt och ska tas bort från verksamhetspla-
nen. 

 
 

2. Framtida pengar 
LOVA kommer att göras permanent med 75 miljoner per år. OJ och SM gav flera exempel på 
när Kalmarsundskommissionens samordnade projekt har lyfts fram som en förebild, vilket 
borde göra det lättare för ingående kommuner att få en betydande del av LOVA:s pengar.  
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2015 kommer vara ett år då färska pengar finns att söka inom EU. KSK bör tänka stort och 
koppla ihop allt arbete som redan sker i kommunerna och använda det som medfinansiering. 
T.ex. skulle man kunna lägga in kommunernas reningsverksombyggnationer i medfinansiering-
en. Man bör också koppla in näringslivet på ett tydligt sätt och även räkna med den privata 
sektorns investeringar för att visa hur stort regionen satsar på Östersjöfrågor. Man kan nyttja 
KSK medverkan i det nationella nätverket ÖstersjöInitiativet som en aspekt i en ansökan. Om 
alla kommuner gör en lista på investeringar som de själva och näringslivets aktörer planerar att 
göra inom vattenområdet, så kan man bearbeta om den till en ansökan till EU med redan pla-
nerade investeringar som medfinansiering. Om en sådan lista tas fram innan sommaren kan 
den användas som utgångspunkt i Base Camp Kalmarsund 1-2 okt (se punkt 3c).  
 
Regionförbundet och länsstyrelsens arbete med den gröna näringens framtid kan användas 
som ett sätt att nå näringslivet och få dem mer engagerade i vattenfrågor. 
 
Beslut: Styrgruppens ledarmöten får i uppdrag att göra en bruttolista över alla investeringar 
inom vattenområdet som är planerat under de närmaste fem åren (programperioden). Man ska 
räkna med rena vatteninvesteringar så som reningsverk, men även åtgärder som minskar nä-
ringsläckage inom t.ex. jordbruket. Listan ska vara klar innan man går på semester. 
 
 

3. Projekt som är på gång 
a) LOVA projekt- KSK har fått in fem nya LOVA- projekt 2014. 
b) Nätverket ÖstersjöInitiativet (ÖI) kommer att fortsätta sin lobbyverksamhet för kom-

muner som arbetar aktivt med Östersjöfrågan. Under Almedalen så kommer ÖI att 
hålla i seminarier under hela veckan tillsammans med b.la HaV, WWF, IVL, Uppsala 
universitet och Stockholms universitet. Torsdagen den 3 juli kl 10:30 Almedalsbib-
lioteket hörsal E22, kommer KSK att hålla ett seminarie om hur man går från pilot-
projekt till storskalighet, med utgångspunkt i projekten nya substrat från havet (biogas) 
och aquabest (musselodling). Alla i styrgruppen är välkomna att delta i paneldebatten. 
Anmäl er till karin.nilsdotter@kalmar.se 

c) Base Camp Kalmarsund 1 och 2 oktober. Base Camp ett verktyg som ska leda till nytän-
kande och innovation genom oväntade möten. Base Camp sker under en dag då man 
på förmiddagen har nytänkande (t.ex. studenter, unga företagare, ungdomsorganisat-
ioner) som tänker nytt om ett tema och på eftermiddagen får ”ägare” av problemet 
(t.ex. politiker, företagsledare, media) ta ställning till förmiddagens förslag. Förhopp-
ningen är att man får ett antal åtaganden som leder till ett förbättrat Östersjön. 1 och 2 
oktober hålls Base Camp i Kalmar respektive Västervik på temat blå näringslivsut-
veckling. 

d) Fiskevårdsprojekt – finns möjlighet att påbörja nu, eller 2015. 
Beslut: Påbörja nu, men det behöver inte komma i mål i år. 

e) Baltic Blue Growth – ansökan skrivs nu. Vattenbruk centrum ost (VCO) kommer att bli 
lead för projektet om det blir antaget. De kommuner som vill vara med ska kontakta 
SM. 

f) Water nets – ansökan skrivs nu av Regionförbundet. De kommuner som vill vara med 
ska kontakta carolina.gunnarsson@rfkl.se 
 
 

4. Vattenbruk centrum ost-  presenterade sin verksamhet samt RAS – resillienta aqua system. Se 
bifogas presentation. 
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Presentationen väckte tankar om man kan lägga en ”fiskfabrik” vid Södra i Mönsterås eller vid 
Moskogen i Kalmar. 
 

5. Ecocom  – ”vattenkraftspengar” 
Ecocom gick igenom de möjligheter som finns att söka pengar för åtgärder som gynnar arter 
som missgynnas av vattenkraften. Det finns ingen ansökans deadline och föreningar kan söka. 
Se bifogad presentation. 
 
Nästa möte 18 november kl 9:30 till 12:30, preliminärt i Oskarshamn 
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