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Mötet öppnas
Roland Åkesson inledde med att hälsa välkomna. Anna Carnelius berättade om Kalmar kommuns arbete med
handlingsplan för vattenhållande åtgärder.
Regine Ullman föredrog om Kalmar Vattens Vinnovaprojekt, steg 1 om återanvändning av tekniskt vatten.
Endast en liten del av vatten används till dricksvatten och projektet går ut på att hitta andra källor till den typ av
vatten som inte behöver hålla dricksvatten kvalité.
Fabio Kaczala berättade om projektet i Malmfjärden där lågflödes muddring ska genomföras för sediment upptag. Detta är ett sätt att se muddermassor som en resurs istället för deponerat avfall. Projektet är 4 år och malmfjärden är ett mycket påverkat område där stadens dagvatten och läckage från utfyllandsmassor påverkar viken.
Traditionellt ger muddring stor miljöpåverkan men i projektet ska en skonsam metod användas med låga flöden
som inte ska grumla upp bottensedimenten.

Handlingsplaner

Syftet med handlingsplanerna är att kunna identifiera vad KSK slogan ” vi ska ta vår del” innebär samt upprätta
handlingsplaner för att leva upp till vår slogan. Det framräknade betinget per kommun baserar sig på vattenförvaltningens beting. Totalt för KSKs område ska vi reducera ytterligare 427 t kväve/år och 42 t fosfor/år för
hela vårt avrinningsområde (dvs tillsammans med de uppströms kommuner inom våra avrinningsområden.)
Lokalt bara för vårt område exkluderat de andra kommunerna är siffrorna 312 t Kväve/år och 23 ton fosfor/år.
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På kväve sidan är för cirka hälften av betinget avklarat, andra hälften är planerade åtgärder. För fosforns del
också hälften redan reducerat, 35% finns planerade åtgärder medan det är cirka 15% kvar att minska på fosforutsläppen. (uppdaterade siffror 10 december 2018, senaste version av rapporten bifogas till protokollet)
Roland föreslår att handlingsplanerna antas politiskt i varje kommun.
Roland föreslår även att vi skriver en debattartikel kring handlingsplanerna i DN.

LRF- åtgärdssamordnare

Malin Engdahl redovisade projektmedel från HaV på 2,5 miljoner där en åtgärdssamordnare ska anställas för att
öka åtgärdstakten i länet. Samordnaren anställs hos LRF och det är främst Mönsterås, Borgholm och Kalmar
som deltar i projektet även om samordnaren kan gynna alla kommuner. Västervik har ansökt och beviljats medel för egen åtgärdssamordnare. Kostnaderna för själva åtgärderna som kommer utföras söks utanför projektbudgeten som vanligt inom landsbygdsprogrammet, LONA, LOVA, etc. Irene Bohman menar att vattenmyndigheten även fått medel för att stärka åtgärdsarbetet för åtgärdssamordnarna.

Sökta medel

Renate Foks redovisade totalt sökta medel för KSK kommuner inom vattenvårdsarbetet för 2017–2018 vilket
totalt uppgick till 60 miljoner kr varav EU och statligt stöd uppgick till 48 miljoner kr. Det är tydligt att kommuner som tillåter tjänstemän att vara aktiva inom KSK kan stärka sitt arbete inom vatten och kan berika
kommunen med medel till förbättringsarbete på vatten-sidan.

Vattenfördröjande åtgärder och klimatanpassning:

Gun Lindberg redovisade arbetsgruppens arbete med att förbereda LIFE-ansökan (50% bidragsstöd) för ett
större projekt med syfte att få vattnet att stanna i landskapet för att anpassa sig till ett nytt klimat, rena vatten,
öka grundvattenbildning samt bidra till hållbar livsmedelproduktion. En förstudie har slutförts med SLU som
huvudpart och den nya ansökan ska lämnas in i september 2019 och en arbetsgrupp är tillsatt för skrivararbetet.
Kommunerna som ska delta måste dock leverera texter till skrivargruppen för de åtgärder man vill genomföra
samt förankra ansökan med påskrifter etc. Sista januari ska en aktivitetslista lämnas in för de kommuner som
ska delta och efter sommaren ska kommunerna vara redo att skriva under ansökan.
Irene Bohman inflikar att hon sitter i klimatanpassningsrådet för att bevaka vattenfrågorna vilket kan vara intressant för ansökan.

Verksamhetsplanen

Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes och verksamhetsplanen antogs för året 2019

Representation i styrgruppen

Roland uppdrar åt kansliet att skicka ut skriftliga underlag till kommunerna där de formellt ska välja
vilka ledamöter som sitter i styrgruppen för KSK. Bakgrund, syfte och kommunernas delaktighet och finansieringsdel i KSK tydliggörs och bifogas som efter förra valet 2014 då nuvarande ledamöter valdes in.

Kustmiljöturné

Västervik ansvarar för nästa års kustmiljöturné där samverkan görs med LIFE- IP projektet i Mälardalen kring
skogens vatten. Ytterligare inspel till turnén kan göras från kommunerna under året.
Nästa möte kommer fokusera på vattenhållande åtgärder, värdkommun är Västervik, 26 maj.
Vid protokollet
Anna Thore
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