
§ 15200 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens  

samverkansgrupp 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för vad som tidigare beslutats om enligt § 14020, daterat 

                  2014-01-22 

 

Sekreteraren har tillsänt Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskom- 

missionen en fråga med följande lydelse… 

 

… om nuvarande representant för Kustmiljögruppen Rune Fransén har ett 

personligt mandat att representera Kustmiljögruppen i Kalmarsunds- 

kommissionens samverkansgrupp eller om mandatet är knutet till 

Kustmiljögruppen. 

 

Av Susanna Minnhagens mailsvar som finns i diariet 2014-01-08 framgår att 

”Rune Franséns mandat inte är personligt och att det skulle fungera bra om Er 

nye ordförande ersatte honom i samverkansgruppen”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden John Bräutigam skall representera Kustmiljögruppen i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp med Rune Fransén som 

ersättare. 

 

 

Sekreteraren är av den uppfattningen, att även denna beslutsparagraf är viktig att 

tänka igenom utifrån den uppkomna situationen, att Kustmiljögruppen inför 

verksamhetsåret 2016 saknar permanent ordförande. 

 

Sekreteraren redogör i korthet för, att han träffade Anna Thore, miljöstrateg vid 

konsultföretaget WSP, tillika sekreterare i Kalmarsundskommissionen vid 

Länsstyrelsens kursdag i Kalmar den 26 oktober 2015.  

Sekreteraren redogjorde för den uppkomna situationen enligt vad som sägs i 

stycket ovan. Svaret lät inte vänta på sig från Anna Thore, som glatt meddelade 

att vi tydligen blivit moderna i vår ledningsstruktur och därigenom skapat 

tidsresurser för att fortfarande vara representerade i Kalmarsundsregionens 

samverkansgrupp. 

 

Sekreteraren ger en bakgrund till Kalmarsundskommissionens tillkomst under 

2007 som ett direkt resultat och ett embryo till Kustmiljögruppen, som ideellt 

värdebaserad miljöaktör med vattnet i fokus.  

 



På länken http://www.kalmarsundskommissionen.se/ framgår det bland annat… 

Kalmarsundskommissionen  

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av 

Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. 

Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka 

förbättra situationen. 

Vi arbetar bl.a. för att anlägga våtmarker och kvävefällor, förbättra enskilda 

avlopp, rena dagvatten, bättre gödselhantering inom jordbruket, 

latrintömningsstationer för båtar och att minska användandet av giftiga 

båtbottenfärger. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och 

båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö. 

En annan viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, 

kunskaper och utrustning för vattenvård utnyttjas bättre. Vi är ett forum för 

samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet. 

Kommissionen består av politiker och tjänstemän från kustkommunerna i 

Kalmar län, representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF 

sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar. Ordförande är före detta 

miljöministern Olof Johansson. 

Ordförandens kommentarer till vad som sagts ovan är att Kalmarsundskom- 

missionens sekretariat är idag utlagt på ett konsultföretag WSP med Anna Thore, 

f.d. politiker i Kalmar kommun, som avlönad miljö- och hållbarhetsstrateg sedan 

2014/2015 d.v.s. så långt bort från ett ideellt baserat miljöengagemang som 

egentligen kan tänkas. Det är lätt att få känslan av att det finns ett medvetet 

intresse för personlig profilering och marknadsföring av den egna personen ur ett 

regionalt – nationellt – internationellt perspektiv. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att… 

 Varje ledamot i styrelsen får intill verksamhetsårets sista styrelsemöte 

torsdagen den 10 december dels fundera över om Kustmiljögruppen 

överhuvudtaget skall ingå i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

dels om så är fallet, vilken/vilka som skall representera Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/


 Med tillägget, att sekreteraren skall kontakta Rune Fransén för att stämma av 

hur han ser på Kustmiljögruppens engagemang i Kalmarsundskommis- 

sionen.  

 

 


