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1. Kalmarsundskommissionen
Kommissionen har till uppgift att aktivt driva samarbete kring kustmiljö, vatten och Östersjöfrågor mellan kustkommunerna i Kalmar län. Arbetet kopplar till målen inom Agenda 2030 samt till
nationella och regionala miljömål. Kalmarsundskommissionens arbete ska även ses som ett verktyg för att kunna uppnå målen i Kalmar läns livsmedelsstrategin utan att detta sker på bekostnad
på Östersjön, grundvattnet, sjöar och vattendragen.
Kalmarsundskommissionen ska bidra till ökad takt i genomförandet av vattenvårdsåtgärder, bidra
till hållbar blå tillväxt och stötta ingående organisationer på ett sätt som bidrar till större satsningar på Kalmar län i nationella och internationella miljöprojekt. Utgångspunkten är att ligga i
framkant och göra mer än det som lagen kräver. Kommissionens slogan är ”vi ska ta vår del” och
syftar på Baltic Sea Action Plan, som är ett internationellt, politiskt antaget åtgärdsprogram för
att uppnå god status i Östersjön.
Kommissionen arbetar enligt antagen arbetsordning som bifogas till verksamhetsplanen.
Kansliet ansvarar för att verksamhetsplanen genomförs. Uppdraget ligger under året 2019 på
kustmiljö- och vattenverksamheten på serviceförvaltningen i Kalmar kommun.
Kalmarsundsommissionens styrgupp tar beslut angående verksamheten baserat på förslag från
samverkansgruppen och sekretariatet/kansliet.

2. Verksamhetsberättelse 2018
Sekretariatet/kansliet har bestått av:
Renate Foks (samordnare), Johan Wegenke (kustmiljöturné), Karin Holmåker (kommunikatör),
Gun Lindberg (projektledare vattenfördröjande åtgärder), Anna Thore (konsult styrgruppmöten)
och Alexander Eriksson (konsult handlingsplaner)

Kansliet har:
-

-

organiserat 2 styrgruppmöten och 3 möten/workshops med samverkansgruppen, varav
en workshop specifik om utveckling av vattenrådens arbete och organiserat framgångsrik
samverkan mellan olika intressegrupper,
samlat och delat information under samverkansmöten, via epost samt på hemsidan,
anordnat kustlmiljöturnén i samverkan med Emånförbundet, 28 aug,
representerat kommissionen i Race for the Baltic Seas City Accelerator programmet,
stöttat vattenråden i att göra egna åtgärdsplaner, strategier och ansökningar för åtgärder.
tillsammans med länsstyrelsen ordnat ett gemensamt möte inför LOVAansökningsomgång,
presenterat arbetet under Östersjödagarna som är en del av på Almedsveckan,
träffat miljöministern Karolina Skog och lyft vikten av lokal samverkan och musselodlingen
som komplement till arbete på land.
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Gemensamma aktiviteter i Kalmarsundskommissionen:
-

-

Kommuner har tagit fram underlag till handlingsplanerna som visar problem, beting och
effekter av pågående satsningar. En gemensam översikt presenterades.
Informationsspridning om nya och befintliga fonder. Stöttat skrivande av ansökningar.
Kommunerna, LRF SydOst, fiskevårdsföreningar och vattenråd sökte tillsammans för nästan 48 miljoner bidrag till nya åtgärdsinriktade projekt under 2017-2018.
Studiebesök till avsaltningsanläggning vid Sandviken i samband med styrgruppmötet.
Kustmiljöturné med Emåförbundet. Utbyte och presentation av arbete under exkursionen.
Vattenrådens arbete presenteras på styrgruppsmötet och i ett gemensamt dokument som
finns på hemsidan. Höstbål/hösteld med vattenråden organiserades på flera platser i
Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommun, 25 aug.

Gemensamma projekt (extern budget):
-

LOVA Vattenfördröjande åtgärder (Västervik kommun): Life+ workshops genomfördes.
LOVA Musselfeed med Kalmar och Borgholm kommun), avslutas
Vattenrådsfilmen (Torsås kommun och alla 11 vattenråd) är klar
LONA Rovfisk i Kalmarsund: uppsökande av våtmarker i alla kommuner, pågår
LONA Samverkan Vattenpedagogik kalmarsundsregionen , undersöka möjlighet till samverkan om vattenpedagogik i regionen. Kalmar och Västervik kommun samt Västervik Naturum, pågår

Gemensamma ansökningar (projekt med start 2019 eller senare):
-

-

HaVs utlysing Vattenåtgärdssamordnare, ansökan skickades in sommaren 2018. projektet börjar 2019. Projektet är en samverkan mellan LRF Sydost och Kalmarsundskommissionen, med pilotområde i Kalmar, Mönsterås och Borgholms kommun.
EU Life+ ”Kust till kust” workshops och förberedelser till en ansökan under 2019. Arbetet
leds av Västervik kommun som del av LOVA vattenfördröjande åtgärder.

Utfall
2018
Lön samordning
Resor, konferens
Övriga kostnader
Konsultarvoden
SUMMA
INKOMST

budget
140.000
11.000
8000
126.000
285000
285000

Prognos, nov
2018
135.000
8000
7000
180.000
333.000
-45.000
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3. Verksamhetsplan för 2019
Kansliet 2019 består av Susanna Minnhagen (samordnare), Sofia Sköld (kommunikatör) och Renate Foks (vattenrådssamordnare).
Kansliet kommer få stöd av flera adjungerande medlemmar: Gun Lindberg (LIFE+ ansökan), samt
kommunernas åtgärdsrådgivare och LRF:s åtgärdssamordnare.
Kansliet kommer att registrera kommunrepresentanter till styrgruppen i den nya mandatperioden. Kansliet kommer även förbereda val av ordförande och viceordförande inför första styrgruppmöte.
Kalmarsundskommissionen kommer under 2019:
A. Utveckla nätverket, genom att:
 Hålla regelbundna möten för samordning och samverkan (minst ett möte per halvår för
samverkansgruppen respektive styrgruppen).
 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 finansieringsmöjligheter.
 Arrangera en årlig ”kustmiljöturné” i samarbete med medlemmar i nätverket. Föreslagen
hållplats för 2019 är Västervik, med koppling till kommunens nya projekt och arbetet med
åtgärdssamordning.
 Vid behov samordna regionala aktiviteter, såsom höstbål/hösteld för Östersjön samt presentera 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 handlingsplaner i kommunerna. Årlig återkoppling och
uppdatering av underlag till planerna. Viktig att kvalitetssäkra åtgärdsarbetet och underlagen.
Handlingsplanerna ska marknadsföras för att få fler kommuner att göra liknande åtaganden.
C: Initiera, stötta och delta i regionala projekt:
 Delta som åtgärdsrådgivare i projekt för åtgärdssamordning ”Från strategi till åtgärd Kalmarsund och Öland”, som leds av LRF Sydost.
 Arbeta för en EU Life+ ansökan ”Kust till kust” kring klimatanpassad vattenförvaltning.
Sekretariatet deltar i skrivargruppen till ansökan.
 Stötta och delta i kommunövergripande eller gemensamma åtgärdsinriktade projekt.
 Stötta och delta i projekt som stimulerar lärande, forskning och kunskapshöjning kring
vattenförvaltning.
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D: Driva vattenfrågor på nationell nivå:
 Representera kommissionen i ”Race for the Baltic” initiativet och andra relevanta nätverk.
 Stötta lobbyinsatser som berör kommissionens syfte och arbete.
Tidsplan
De flesta aktiviteter som beskrivs ovan sker kontinuerligt under året
2019
Möten styrgrupp
Möten samverkansgrupp
Kustmiljöturné
Höstbål/hösteld

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Budget:
Inkomster:
Kalmar kommun: 135.000
Övriga kommuner, 25.000 per kommun*): 150.000
Ersättning HaV åtgärdssamordnare: 177.000
Summa: 462.000 kr
Kostnader
Löner: kansli och åtgärdsrådgivare: 447.000
Övriga kostnader: 15.000 (buss, lokal, fika, hemsidan, mm)
Summa: 462.000 kr

*) Torsås kommun, Borgholms kommun, Mörbylånga Kommun, Mönsterås kommun, Oskarshamns kommun samt Västerviks kommun. Medfinansiering gäller år 2017-2020.
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Bakgrund och fastställd arbetsordning (2017)
Kalmarsundskommissionen bildades när övergödningens konsekvenser blev påtagliga och allmänheten började engagera sig för att förbättra situationen. Kustmiljögrupper bildades och även
politiker, Linnéuniversitet, LRF Sydost och Länsstyrelsen insåg att vi behövde arbeta gemensamt
för att kunna vända trenden i dessa gränsöverskridande kust- och havsmiljöfrågor. Tillsammans
blev vår röst starkare och Kalmarsundskommissionen blev kända för att vara ledande i Sverige på
praktiskt kustmiljöarbete. Med spaden i handen, akademin i ryggen, lantbrukare med sig och nya
lösningar i tanken har Kalmarsundskommissonen blivit en pålitlig kraft för konkreta insatser som
gör skillnad för Östersjön.
Kalmarsundskommissionen har ett sekretariat men ingen budget för övrig verksamhet. Medlemskap är frivilligt och deltagandet sker på årsbasis. De åtgärder som genomförs bekostas genom
externa projektanslag och miljöinvesteringsmedel i kombination med ingående organisationers
och privata aktörers medfinansiering.
Kalmarsundskommissionens sekretariat (kansliet)
Sekretariatet finns på Kalmar kommuns serviceförvaltning och ansvarar för att Kalmarsundskommissionens aktuella verksamhetsplan (VP) genomförs och att en VP för kommande år upprättas. Sekretariatet genomför uppdraget genom att bilda en projektgrupp som har önskad kunskap
och kompetens för att genomföra årets VP.
Sekretariatet följer kommissionens verksamhetsplan och denna arbetsordning. Eftersom verksamheten sker genom samråd med flera i Kalmarsundskommissionen ingående organisationer, är
sekretariatet ansvarig för att nå konsensus med ingående parter kring de aktiviteter i VPn som
utgör uppdragets mer specifika innehåll.
Kalmarsundskommissionens styrgrupp
 Styrgruppen har 16 beslutberättigade ordinariemedlemmar: alla sju kommuner utser en
politiker och en (miljö)chef. Därutöver ingår en ordförande och administrativ chef på serviceförvaltningen i styrgruppen. Den politiska representanten kan utse en personlig ersättare. (Miljö)chefen får skicka en lämplig tjänsteman vid förhinder.
 Styrgruppen har tidigare beslutat att upplåta sju adjungerande platser: tre för näringslivet
(Sustainable Sweden South East-IUC, Vattenbrukscentrum Ost samt Västervik Framåt), en
för Linnéuniversitetet, en för Regionförbundet i Kalmar län, en för LRF, samt en för vattenråd/kustmiljöföreningar. Adjungerande medlemmar bjuds in på styrgruppsmötena, men
har dock ingen beslutanderätt.
 Ordförande utses av styrgruppen på två år med möjlighet till omval på två år. Valberedning
sker genom att sekretariatet i god tid före valet ställer förfrågan till medlemmarna i samverkansgruppen och styrgruppen att föreslå möjliga kandidater till posten.
 Inför varje verksamhetsår väljs en eller flera vice ordförande.
 Styrgruppen har möte minst två gånger om året. Med fördel i juni och november.
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Sekretariatet utser en mötessamordnare som tillsammans med ordföranden bestämmer
agenda och plats. Avstämning med samverkansgruppen om agendapunkter ska göras. I
samordnarens uppdrag ingår att boka lokal och mat, förberedda punkterna på agendan,
sammanställa underlag och skicka underlag inför mötet (minst sju dagar före mötet) samt
att vara sekreterare av minnesanteckningar och se till att de justeras.
Styrgruppen fattar beslut om verksamheten. Beslut fattas i konsensus baserat på material
från samverkansgruppen och sekretariatet.
Om ett förslag uppstår gällande ett tillägg till beslutade VP, kan styrgruppen ta ett inriktningsbeslut och ge sekretariatet uppdrag att undersöka om tillägget kan göras inom befintlig budget och tidplan. Inriktningsbesluten kan tas via e-post.
Om sekretariatet kommer fram till att det inte finns sådana förutsättningar, kan uppdraget
lösas genom ett följdbeslut om vad som ska tas bort från den beslutade VP, för att man
istället ska hinna med denna verksamhet. Beslut om ändring av VPn måste i så fall tas under
ett styrgruppmöte.

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp
 Samverkansgruppen består av projektledare från ingående organisationer, vattenrådssamordnare och ordföranden från vattenråd och ideella kustmiljögrupper. Varje kommun har
minst en kontaktperson som är medlem i samverkansgruppen. Samverkansgruppen sammankallas enligt sändlista, men är också öppen för nya medlemmar.
 Samverkansgruppen träffas minst två gånger om året, med fördel en månad innan styrgruppsmötena. Samverkansgruppen förslår informations- och beslutspunkter för kommande styrgruppmöten.
 Sekretariatet utser en mötessamordnare som tillsammans med medlemmar i samverkansgruppen bestämmer agenda och plats för mötena. I samordnarens uppdrag ingår att bokar
lokal och mat, förberedda punkterna på agendan, sammanställa underlag och skicka underlag inför mötet, underlätta för arbetsgrupper att träffas i samband med mötena, samt
föra minnesanteckningar.
 Tematiska arbetsgrupper formas efter behov. Arbetsgrupper kommer ha möjlighet träffas i
anslutning till samverkansgruppens möten.
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