
  Verksamhetsplan för 2020 
 

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar  
www.kalmarsundskommissionen.se 

1 

 

Verksamhetsplan för 2020 

 
Kansliet 2020 består av Susanna Minnhagen (samordnare), Sofia Sköld (kommunikatör) och Re-
nate Foks (vattenrådssamordnare).  
Kansliet kan utökas med fler uppdrag och personer vid behov. 
 
Kalmarsundskommissionen kommer under 2020: 
 
A. Utveckla nätverket, genom att: 

 Hålla regelbundna möten för samordning och samverkan (minst ett möte per halvår för 
samverkansgruppen respektive styrgruppen). Under 2020 utförs det första styrgruppsmö-
tet som en tankesmedja på Öland med tema Framtidens utvecklingsbehov i regionen.  

 Fånga upp och sprida relevant information om vattenvårdsförvaltning och bättre kustmiljö 
till medlemmar i nätverket genom e-post och webbplatsen. 

 Initiera och samordna kommunövergripande ansökningar med externa finansieringsmöj-
ligheter.    

 Arrangera en årlig ”kustmiljöturné” i samarbete med medlemmar i nätverket.  Under 2020 
planeras denna i Oskarshamn i samarbete med Viråns vattenråd och EU-projekten Grip-
on-life och LifeConnects.  

 Vid behov samordna regionala aktiviteter, såsom höstbål/hösteld för Östersjön samt pre-
sentera kommissionens arbete under regionala evenemang. 

 Arbeta vidare för att vattenråden ska få en tydligare roll i (åtgärds)arbetet genom att 
stötta samordnaren och vattenråden med att ta fram åtgärdsplaner och hitta finansiering. 
 

B: Utveckla strategier för lokalt vattenarbete: 
Vi arbetar vidare med implementering av kommunala handlingsplaner mot övergödning, genom 
årlig återkoppling och uppdatering av underlaget. Vi samlas i temagrupper kring aktuella utma-
ningar och frågeställningar. Aktuella temagrupper under 2020 är Kommunala handlingsplaner, 
Vattenråd samt Markanvändning. Vi ska även om strategiskt arrangera kommunövergripand 
samverkansmöten kring rejektvatten och biotopvårdsåtgärder i grunda vikar. 
 
C: Initiera, stötta och delta i regionala projekt: 

 Delta i LEVA-projektet ”Från strategi till åtgärd Kalmarsund och Öland” som leds av LRF 
Sydost.  

 Stötta och delta i informationsspridning kring kommunövergripande eller gemensamma 
åtgärdsinriktade projekt.  

 Stötta och delta i projekt som stimulerar lärande, forskning och kunskapshöjning kring 
vattenförvaltning. 

  Arbeta för klimatanpassning och att spara vatten 
 

D: Driva vattenfrågor på nationell nivå: 

 Representera kommissionen i relevanta nätverk.  

 Marknadsför våra handlingsplaner för övergödning för att få fler kommuner att göra lik-
nande åtaganden. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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 Stötta lobbyinsatser som berör kommissionens syfte och arbete. Undersök möjlighet till 
kontakt med arbetsgrupper inom EU som arbetar med förslag innan de går ut på remiss. 
 

Tidsplan 

De flesta aktiviteter som beskrivs ovan sker kontinuerligt under året.  
 

2020 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 

Möten styrgrupp             

Möten samverkans-
grupp 

            

Tankesmedja och 
Kustmiljöturné 

            

Höstbål             
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