Svar på interpellation från Maria Losman (MP) m.fl. om strandstädning i
Kungsbacka
1. Hur mycket pengar av de 12 700 000 kronorna har kommit Kungsbackas strandstädning till del?
– Kungsbacka kommun beviljades stöd på 160 000 kronor, 120 000 kronor betalades ut till
kommunen som har betalts tillbaka till Västkuststiftelsen för att de skall sköta insamlingen.
2. Hur har pengarna använts för konkret strandstädning i Kungsbacka hittills?
– Under perioden maj-oktober har inga driftkostnader rapporterats in för projektet. Tjänstemän från
förvaltningarna Teknik, Fritid och Samhällsbyggnadskontoret har under strandstädarsäsong haft
projektmöten och möten med privatpersoner och med upphandlade konsulter för Halland.
Kommunikatörer har också varit delaktiga under möten för att diskutera upplägg för kommande
strandstädarsäsong och möjlighet att gå ut med kommunikationsinsatser till allmänheten. Inget
belopp har utgått under perioden. Istället har pengarna gått tillbaka till Västkuststiftelsen för att
utföra en kartläggning över Kungsbackas skräpigaste stränder. Västkuststiftelsen har betalat ut drygt
50 000 kr (53 750 kr) för utförd städning enligt rapport. Något över 2 ton har rapporterats in, men
det kan finnas mer som rapporterats på annat sätt.
3. Vet någon vem som städar vilka stränder och öar, både de som har ansvar och de som gör det
frivilligt genom ”adoption” av områden?
– Städning av öar, stränder och kustremsor utförs främst av frivilliga och fastighetsägare. Ytterligare
strandstädarorganisation finns genom Gösta Franséhn och hans projekt Vrakat, där strandstädare har
möjlighet att adoptera en strandremsa. Projektet Vrakat är fristående från strandstädarprojektet.
4. Hur tar kommunen, med eller utan Västkuststiftelsen och Kustvattenrådet, tillvara initiativ från
enskilda och föreningar som strandstädar, till exempel underlättar för att strandstädare året runt
ska bli av med skräp som man samlar in?
– Kungsbacka kommun har varit behjälpliga att peka ut lämpliga områden för intresserade
strandstädare och använt sig av Strandstädarkartan för att bocka av områden som städats.
Strandstädarkartan är ett verktyg som tillhandahålls alla kommuner som deltar i projektet Ren kust.
Via strandstädarkartan har både administratör och privatperson möjlighet att markera ut stränder
som behövs städas, om det redan är städat och om upphämtning av säckar efter städning behövs.
Städa Sverige, en miljöorganisation för idrottsföreningar, har varit aktiva i sin kontakt med
kommunen och ett flertal föreningar har via Städa Sverige och Kungsbacka kommun tilldelats
strandremsor att städa. Även upphämtning har anordnats.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till
kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M), men att besvarande av
interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) m.fl. har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) om strandstädning.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Losman (MP) m.fl.
Svar på interpellation från Hans Forsberg
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M), men att besvarande
bordläggs till nästkommande sammanträde, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
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Strandstädning i Kungsbacka
Det blåser in skräp, mest plast, året runt på våra stränder, både på fastlandet och på öarna . Det
behöver åtgärdas vid källorna, men vi måste också städa upp det som kommer in.
I våras blev det möjligt, tack vare Miljöpartiet i regeringen, att söka bidrag för att städa stränder.
Kungsbacka ingick bland dem som fick pengar, både i ansökan från Västkuststiftelsen {12 kommuner,
12 534 080 kr och Kattegatts kustvattenråd {7 kommuner, 185 000 kronor).
1. Hur mycket pengar av de 12 700 000 kronorna har kommit Kungsbackas strandstädning till del?
2. Hur har pengarna använts för konkret strandstädning i Kungsbacka hittills?
3. Vet någon vem som städar vilka stränder och öar, både de som har ansvar och de som gör det
frivilligt genom "adoption" av områden?
4. Hur tar kommunen, med eller utan Västkuststiftelsen och Kustvatten rådet, tillvara initiativ från
enskilda och föreningar som strandstädar, till exempel underlättar för att strandstädare året runt ska
bli av med skräp som man samlar in?
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