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Styrgruppsmöte 28 april 2015, Minnesanteckningar 
 
Närvarande: Olof Johansson (ordf), Anna Thore sekretariat Kalmarsundskommissionen, Johan Pers-
son (S) Kalmar  kommun, Eva Jansson Kalmar kommun, Gun Lindberg Västervik, Bertil Lundgren 
Borgholm, Akko Karlsson (MP) Regionförbundet, Karin Löfström Kalmar kommun (sekreterare), 
Mats Hugosson (C) Västervik kommun, Sune Axelsson (S), Borgholm kommun, Carolina Stålebrant, 
Västervik, Hans Sabelström (C), Mörbylånga, Tobias Faccini, Regionförbundet, Håkan Lundgren 
(LRF), Maria Kaplling, Naturrum Västervik 

 
 

1. Mats Hugosson (C) och Maria Kaplling (naturrum)hälsar välkomna till 
Västervik och berättar om Naturrum och kommunens kustmiljöarbete. 
 

2. Presentationsrunda. 
 
 

3. Näringslivets deltagande i KSK 
I verksamhetsplanen för 2015, punkt 1 står det: 
”Under verksamhetsåret kommer arbetet inriktas på att knyta till oss näringslivs-
perspektivet i kommissionen.” 
Sekretariatet har tagit fram tre företagskluster som skulle kunna vara 
intressanta att knyta till sig; Sustainable Sweden South East, Vatten-
bruksforum sydost samt Västervik framåt. Det ger en bra spridning 
mellan branscher samt en geografiskspridning.  
Diskussionen som följde handlade om vad som är KSK grunduppdrag 
samt fördelar och nackdelar med att ha med företag i styrgruppen. 
Sammanfattningsvis tyckte gruppen att man kunde adjungera de tre fö-
reslagna företagen om man först ser till att KSKs uppdrag är tydligt. 
KSK är ett nätverk där alla kommuner själva bestämmer vilka projekt 
man vill delta i och vilka man tackar nej till. 
 

4 Sommarturné i samarbete med LNU och Kalmarsundsveckan i Kalmar  
Pga sjukdom flyttas sommarturnén från planerade Base camp i Väster-
vik istället till Kalmarsundspromotions Kalmarsundsvecka med håll-
barhets tema. LNU och Kalmar kommun och KSK har påbörjat ett 
sammarbete kring ett ”hållbarhetssafari” där man åker runt och tittar 
på olika vattenåtgärder. Alla i KSK är välkomna att visa sina projekt; 
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antingen på hållbarhetssafarit, under Kalmarsundspromotions föreläs-
ningsserier eller på utställningsytor i samband med eventet.  
Kalmarsundsveckan är 2-5 september. Hållbarhetssafarit är ännu inte 
spikat, men det lutar åt den 3 OCH 5 september. Tanken är en buss-
turné med start från Kalmar ned till Hagbyhamn för föreläsningar och 
musselsafari.  Turnén riktar sig både till allmänheten och tjänstemän, 
därför finns en tur på arbetstid och en utanför.  
Om någon vill delta eller anordna anslutande turer från sin kommun så 
ska de kontakta sekretariatet. 
 

5 Regionförbundet, Smart water, vinnväxt, Tobias Faccini 

Vinnväxt är ett bidrag som ges ut av Vinnova. Projekten är långa och 
ger en kontinuerlig finansiering. I dessa projekt är huvudfokus att ut-
veckla företag och innovationer i detta fall genom blå tillväxt där pro-
dukter som samtidigt gör miljönytta kan utvecklas.  Smart water (namn 
ej klubbat) siktar in sig på övergödning som tänkbart fokusområde, 
men det är alltså företagens utveckling som ligger i fokus. Det kan då 
innebära utveckling inom t.ex. biogas, musselodlingar, bevattningssy-
stem och biogödsel. Kommunernas roll i detta kan vara att tillhanda-
hålla test-labb miljöer för utvecklingsföretag. Ett utkast på regionens-
potential ska skickas till Vinnova innan sommaren. I ansökan ska det 
som är spetts i vår region lyftas, jämfört med andra regioner i Sverige. 
2016 får man svar om projektet går vidare.  
Synpunkter på att alla inom KSK inte blivit tillfrågade att komma med 
input i förundersökningsarbetet lyftes fram. Regionförbundets vice 
ordf gav som förslag att KSK skulle bli inbjuden till ett styrelsemöte 
för att göra en dragning och aktualisera KSK hos styrelsens politiker. 
 

6 Östersjö Initiativet (ÖI) pågående LIFE-ansökan 
Havs- och vattenmyndigheten har varit tydliga med att KSK och ÖI 
(där KSK ingår) är ett gott exempel som borde spridas nationellt. Där-
för har ÖI beslutat att lämna in en LIFE- ansökan där man ska vara en 
plattform för utbildning och informationsspridning för övergödnings-
åtgärder. Ansökan skrivs tillsammans med IVL som kommer att vara 
lead partner om projektet går igenom. Genom detta projekt så kan 
pengar fås både till verksamhet och till kommunikation av det vi är bra 
på. Tanken är att detta ska attrahera mer projektpengar framöver. 
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7 Struktur KSK styrgrupp 

Frågan har uppkommit om KSK styrgrupp behöver en tydligare struk-
tur och beslutsgång. 
Det beslutades att det som behövs är tydlighet i uppdrag och att KSK 
är ett nätverk där alla kommuner själva bestämmer i vilka projekt de 
vill vara med i eller inte. Det ska också vara tydligt att KSK inte kan 
vara en projektägare, utan det är alltid en kommun som äger ett pro-
jekt. Sekretariatet ska göra ett förtydligande av uppdraget 

 
     8. LEADER 

Västerviks, Oskarshamn och Mönsterås (kustlandet och astrid lind-
grens hembygd)och Torsås (leader småland sydost) Leaderområden är 
nu godkända men det verkar inte som att Kalmar/Öland får ett LEA-
DER område. Undersökning pågår om lösning på problemet. 

 
      9. Water Call Group 
         Akko Karlsson sitter med i denna grupp som bland annat jobbar med   

dagvattenhantering. Är ett arbete som kan vara bra att känna till. 
 

 
10 Slutord 

KSK ordförande höll några avslutande ord. Vecka 26 kommer Olof till 
Kalmar och vill då gärna diskutera med sekretariatet hur man får loss 
pengar som genererar verksamhet. Vi vet inte hur bra vi är och vi 
måste bli bättre på att utnyttja det försprång som vi har mot andra 
kommuner. Vi måste värna om synergierna vi får i vårt arbete genom 
att flera kommuner drar åt samma håll samt bygga nya synergier med 
andra aktörer, däribland företag. 
 
Nästa möte kommer att vara i Borgholms regi i närheten av brofästet 
19/11. 
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