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Verksamhetsplan för 2019 

 
Kansliet 2019 består av Susanna Minnhagen (samordnare), Sofia Sköld (kommunikatör) och Re-
nate 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 mandatperi-
oden. Kansliet kommer även förbereda val av ordförande och viceordförande inför första styr-
gruppmöte. 
 
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 finansieringsmöj-
ligheter.    

 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 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 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 Kal-
marsund 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 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 

Möten styrgrupp             

Möten samverkans-
grupp 

            

Kustmiljöturné             

Höstbål/hösteld             

 
Notering från 20/5 2019: Enligt förslag från styrgruppen 16 maj kommer nästa styrgruppsmöte 
att hållas under Kalmarsundsveckan i augusti istället för sp, planerat i november. Kustmiljö-
turnén senareläggs något och kommer vara vid månadsskiftet sept/okt.   
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