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Verksamhetsberättelse 2019 
 
 

 
 
 

Sekretariatet/kansliet har bestått av:  

Susanna Minnhagen (samordnare), Sofia Sköld (kommunikatör), Gun Lindberg (kustmiljöturné)  

Kansliet har: 

- organiserat 2 styrgruppmöten, 2 möten med samverkansgruppen och två temagruppsmö-
ten. Av temagruppsmötena handlade ett specifikt om vattenrådens nya hemsidor och ett 
om kommungemensamma intressen kring rejekt-vatten. 

- samlat och delat information under samverkansmöten, via nyhetsbrev samt på hemsidan,  
- anordnat kustmiljöturnén i samverkan med Västerviks kommun 2 okt 2019 
- deltagit i den internationella lobbygruppen för musselodling i Östersjön genom vilken man 

bidragit till gemensamma skrivelser och spridning av Baltic Blue Growth-projektets resul-
tat i bl.a. Almedalen och Baltic Sea States Subregional Cooperation 

- tagit fram en översikt av aktuella projekt, utlysningar och fonder inom vattenområdet 2019-2020 

- skrivit en debattartikel till DN om våra handlingsplaner, som dock blev refuserad. Bidragit till rege-
ringens pågående utredning om lokala åtgärder mot övergödning. 

 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
https://www.bsssc.com/
https://www.bsssc.com/
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Gemensamma aktiviteter i Kalmarsundskommissionen: 

- Informationsspridning om nya och befintliga fonder  
- Gemensamma ansökan om ett länsövergripande strandstädarprojekt 
- Kustmiljöturné runt Gamlebyviken. Utbyte och presentation av arbete under rundresa. 
- Vattenrådens arbete presenteras på styrgruppsmötet 
- Höstbål/hösteld med Östersjötema organiserades på flera platser i Kalmar, Torsås, Mörby-

långa och Borgholms kommun. På Öland eldades det i fem hamnar med 40-70 personer 
på varje plats. I Torsås samlades 40 och i Kalmar 20 personer. 

 

Gemensamma projekt (extern budget):  

- LEVA-projektet med LRF sydost och pilotområden i Mönsterås, Kalmar och Borgholms 
kommun startades 

- Baltic  Blue Growth-projektet, LOVA musselfeed och LOVA musselodling till foderprodukt-
ion i Kalmar län med Kalmar och Borgholms kommun avslutades och rapporterades 

- LONA-projektet Samverkan vattenpedagogik i Kalmarsundsregionen med Kalmar kommun 
och Naturum Västervik avslutades och rapporterades 

- LONA Rovfisk i Kalmarsund: uppsökande av våtmarker i alla kommuner, pågår i regi av 
sportfiskarna 

 

Ekonomisk rapport: 
 

 

 
 
 
 
 

*Utfall oktober 2019 
**Övrigt: 10598 kr utgjorde medlemsavgift i Submariner tom juni 2020 
***LEVA-projektet utgår ur Kalmarsundskommissionens budget (med undantag av medfinansie-
ringen) enl. ÖK med LRF sydost. 

 

Avvikelse jämfört med planerad budget: 
 
Efter uppstartmöte med LRF Sydost avtalades att LEVA-projektets budget skulle redovisas direkt 
mellan medlemskommunerna och LRF genom konsultuppdrag, och därför inte räknas in i Kal-
marsundskommissionens gemensamma budget. Istället utgör del av sekretariatets arbete medfi-
nansiering i LEVA-projektet.  
 
 
 
 

2019  budget Utfall okt 2019 

Lön samordning 270 000 151 022 

Resor, övrigt** 15.000 19 598 

LEVA-projektet*** 177.000 0 

SUMMA 285 000 170 620 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/

