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Styrgruppsmöte 18 nov 2014, Minnesanteckningar 
 
Närvarande: Susanna Minnhagen, Olof Johansson, Bodil Liedberg Jönsson, 
Bo Lindholm, Annelie Nielsen, Gun Lindberg, Yvonne Aldentun, Karin 
Löfström, Eva Jansson, Anna Thore, Johan Persson, Eva Hammarström, 
Jonas Nilsson, Cajsa Lindberg, Hans Sabelström, Göran Borgö, Jan Erici, 
Martin Storm 
 

1. Olof Johansson hälsade oss välkomna 
 

2. Susanna Minnhagen gick igenom Verksamhetsredovisning 2014 
Styrgruppen godtog redovisningen. En önskan framfördes om att en 
”popversion” av verksamhetsredovisningen borde tas fram som kan 
läsas av även icke insatta. Information generellt togs då upp och man 
pekade på att om man vill attrahera fler externa aktörer, t.ex. inom nä-
ringslivet, så bör mer lättillgängligt material tas fram generellt. 
 

3. Eva Hammarström informerade om EU:s vattendirektiv. Det nya åt-
gärdsprogrammet blev klart i förra veckan och är nu ute på samrådan. 
Den består av nio åtgärder varav fyra av dem är nya. Samrådan pågår 1 
november till 30 april och remissen finns på 
www.vattenmyndigheterna.se 
Dessutom kan man gå på informationsmöten: 
4 jan om Emån 
15 jan i Alvesta 
22 jan i Linköping 
11 feb om Smålandskusten 
 
Susanna har två LOVA- ansökningar på gång: 
En om vattenråd som Kalmar och Borgholm är med i och som nu 
även Oskarshamn, Mörbylånga och Västervik vill ha information om. 
En om musselodling som Västervik och Mönsterås är med i och som 
nu även Mörbylånga vill ha information om. 
 
 

Beslutsärenden: 
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/
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4. Susanna Minnhagen gick igenom förslaget till verksamhetsplan 2015. 
Förslaget accepterades med dessa ändringar: 

 Förtydligande om uppbyggnad av styrgrupp samt samverkans-
grupp; vilka ingår. 

 Förtydligande att kustmiljöturnén är ett uppdrag. 

 Punkt 1 ska förenklas och förtydligas så att man förstår skillna-
derna på de olika aktiviteterna. 

 Ändra i punkt nummer 2: Leader heter numera Lokala utveckl-
ingsprogram med Leader metoden. 

 Syftet måste bli tydligare att 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. 

 Göra åtgärderna tydligare under punkt 2, vad som syftar till platt-
formsbyggande och vad som leder till lokala åtgärder. 

 Punkt 3, under rubriken internt, så ska aktiviteterna flyttas upp 
som första punkt och sedan ska en förklaring följa att det är de 
punktade frågorna som ska diskuteras under mötena. 

 Var tydlig med att fler aktiviteter kan tillkomma under punkt 3 ex-
ternt. KSK ska synas så mycket som möjligt med de medel som 
finns till hands.  

 Under punkt 3, skriva en förklaring av vad Kalmarpromotions 
hållbarhetsvecka är. 

 Lägg till en uppskattad budget vid samtliga punkter där det kom-
mer kosta mer än tid att genomföra. Finansiering ska ske av ex-
terna aktörer. 

 
Andra saker som ingår i sekretariatets uppgift är: 

 Sköta hemsidan 

 Omvärldsbevaka 

 Möta andra parter för samarbeten 
 
5. Övrigt  
Susanna Minnhagen tog upp ett par ordningsfrågor som hon vill skicka 
med styrgruppen: 

 Ha en utsedd representant till styrgruppen och samverksansgruppen 
så att sekretariatet vet vem de ska vända sig till i respektive kom-

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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mun. Det beslutades att sekretariatet ska kontakta alla kommuner 
för att få in detta skriftligt. 

 Dessa möten bokas i så pass god tid att man bör kunna se ifall det 
krockar med annat i kalendern och då kan utse en ersättare. 

 Kommunicera mötets innehåll och slutsatser internt på era kom-
muner så att informationsspridning även sker i de egna organisat-
ionerna. 
 

6. Johan Persson berättar om förändringar på Kalmarsundskommission-
ens sekretariat. Anna Thore kommer ta över som sekreterare, men 
jobbar för övrigt för WSP. Denna uppgörelse är på 1 + 1 år och kom-
mer att utvärderas efter första året. Anna kommer att jobba på beting 
och ska uppfylla det som står i verksamhetsplanen. Serviceförvaltning-
en på Kalmar kommun, där Susanna Minnhagen arbetar, kommer att 
få i uppdrag att även kunna skriva ansökningar inom Kalmarsunds-
kommissionen för samtliga parter.  
 
Det beslutades att styrgruppen accepterar denna förändring och samt-
liga kommuner kommer att fortsätta vara med i KSK under 2015. 
 

7. Regionförbundet vill få ett förslag på vattenråd till projektet Water 
Nets. Styrgruppen bestämde att till den 15 december så ska de vatten-
råd som är intresserade beskrivas och skickas in till regionförbundet. 
Regionförbundet får sedan, utifrån projektets kriterier, välja ut den 
mest lämpade. 
 

Informationsärenden:  
 

8. Anna Thore gav en översikt på framtida kommunala investeringar som 
kan växlas upp till större EU- projekt. Förtydligande: Degehamns re-
ningsverk ska försvinna och ledas om till Grönhögen. Gamleby har 
gjort en investering på 30 miljoner. 
 
En diskussion utbröt om huruvida man ska skapa ett Kalmarsundsre-
ningsverk där fler än Kalmar ska ingå. Kanske samverkan i hela VA- 
systemet. Detta är något som diskuterats på tjänstemannanivå men 
som bör lyftas politiskt. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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9. Bo Lindholm berättade om ÖstersjöInitiativet och deras planerade 

verksamhet under 2015.  
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