Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29

§ 159
Överenskommelse Kattegatts Kustvattenråds
strandstädning, KS 2018/265
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Gå med i Kustvattenrådets projekt avseende strandstädning och därmed
förstärka kommunens redan befintliga arbete med strandstädning.
Beskrivning av ärendet
Kattegatts Kustvattenråd har ansökt och beviljats bidrag från
Naturvårdsverket till ett strandstädningsprojekt till förmån för
strandstädning i kustkommunerna i Halland samt Båstad och Ängelholm.
Projektet genomförs från 2018-05-02 till 2019-05-01. Insatsen kommunen
tar på sig är att organisera städningen inom den redan befintliga
strandstädningen. Övergripande syftar projektet till att komplettera det
arbete som redan pågår kring strandstädning i kommunen med support av
verktyg, till exempel genom en strandstädarkarta eller liknande samt erbjuda
ekonomiskt stöd till ideella organisationer som deltar i städningen. För hela
projektet finns ett bidrag på 185 000 kronor och av dessa erhåller
Falkenberg 20 000 att själva disponera som förstärkning inom den ordinarie
strandstädningen.
Genom att ingå i projektet åtar sig kommunen att:
-

Genomföra strandstädning enligt egen modell.

-

Redovisa resultat av strandstädningen genom uppgift om
insamlat avfall i vikt

-

Ange hur lång strandsträcka som städats

-

Ange hur det insamlade avfallet behandlats

-

Redovisa kostnaden för städningen.

Motivering av beslut
Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem och det mesta av skräpet
kommer från land. Arbete för att förhindra att skräpet hamnar i naturen
behöver förstärkas och ökade insatser behövs för att städa kommunens
stränder. Kommunen samverkar med Kattegatts kustvattenråd inom såväl
vattenförvaltning som att förhindra nedskräpning och mikroplast i våra hav.
Projektet ligger i linje med denna samverkan och förstärker kommunens
befintliga arbete med strandstädning och arbete för minskad nedskräpning.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas positivt av bidraget som förstärker redan
befintlig verksamhet.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-18
Överenskommelse om att ingå i Kattegatts Kustvattenråds projekt avseende
strandstädning 2018-05-02--2019-05-01.
Naturvårdsverkets beslut om bidrag rörande strandstädning till Kattegatts
kustvattenråd.
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