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§ 53
Medlemskap i KIMO, kommunernas internationella
miljöorganisation. KS 2018/83

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs kommun blir medlem i KIMO och att kostnaden belastar
kommunstyrelsens budget.
2 Utse miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande som kommunens politiska
representant i KIMO och att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar med
tjänstemannarepresentant.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-16
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-01-24, § 4
Informationsbrev från KIMO Sverige
Stadgar KIMO Sverige
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har fått en inbjudan att bli medlem i KIMO, kommunernas
internationella miljöorganisation. KIMO är en internationell medlemsorganisation och
består av kommuner som arbetar tillsammans för att skydda, bevara och förbättra
havsmiljön.
För närvarande är över 70 kommuner från sju länder runt Nordsjön och Östersjön med i
KIMO. Den svenska delen av KIMO International har idag 11 medlemskommuner
(Simrishamn, Malmö, Lomma, Helsingborg, Varberg, Göteborg, Kungälv, Öckerö, Tjörn,
Sotenäs, och Tanum).
Ekonomi
Medlemskapet kostar cirka 25 000 kr per år. Kostnaden föreslås belasta kommunstyrelsens
budget.
Övervägande
Havet och kusten är en viktig resurs för Falkenberg och kommunen står inför stora
utmaningar som bland annat är kopplade till oljeutsläpp och nedskräpning. Detta är frågor
som inte kan lösas på egen hand, utan samverkan med andra aktörer är aktuellt.
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Forts § 53
Inom KIMO finns stora möjligheter till samarbete och kunskapsspridning för ett renare
hav. Organisationen är också en bra plattform för att kunna påverka beslutsfattare på
regional, nationell och internationell nivå. KIMO var tidigt ute med att lyfta frågan om
mikroplaster och har bland annat tagit fram en handlingsplan mot utsläpp av mikroskräp
från kommunala anläggningar och verksamheter, som vi redan dragit nytta av.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har anmält intresse för att delta i KIMO:s arbete och
föreslår att Falkenbergs kommun blir medlem i miljöorganisationen, samt att miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordförande blir kommunens politiska representant i KIMO och att
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utser tjänstemannarepresentant. Förslaget har
förankrats i både hållbarhetsberedningen och vattendirektivgruppen.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.
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