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Inledning 
Kungälvs kommun har under 2016-2018 deltagit EU-projektet Ren Kustlinje, som innefattar en 
mängd olika aktiviteter för att nå målet om mindre mängd på våra stränder. 
 
Ett delprojekt som Kungälv jobbat med inom EU-projektets WP4 är att engagera idrottsföreningar i 
kommunens strandstädning. 
 

Bakgrund 
Kungälvs kommun är belägen direkt norr om Göteborgs kommun i Bohuslän. Kommunen har en 
stor skärgård med många öar. Den totala strandlinjen i Kungälvs kommun är 36 mil.  
Kommunen bedriver egen strandstädning med båt. Detta sker inom arbetsmarknadsenhetens regi och 
med hjälp av stödanställd personal. Sedan några år har detta arbete kompletterats med ett samarbete 
med idrottens miljöorganisation Städa Sverige (www.stadasverige.se) för att engagera kommunens 
idrottsföreningar i arbetet med strandstädning. 
 
Städa Sveriges verksamhet finansieras delvis med sponsring från näringslivet. 
 

 
 
Genomförande 
I Ren Kustlinje-projektet har vi i samarbete med Städa Sverige erbjudit alla idrottsföreningar som 
anmält intresse att städa en del av Kungälvs kust. Detta har genomförts 2016-2018.  
När det gäller Städa Sveriges arbete med att ta emot anmälningar och administrera utskick av säckar 
mm har det finansieras av sponsring från näringslivet, men även av Kungälvs kommun, alltså inte av 
Ren Kustlinjeprojektet. Däremot har ersättningen till de olika föreningarna och städmaterialet 

http://www.stadasverige.se/
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delfinansierats av Ren Kustlinje. Ersättning till respektive förening sattes till 5000 kronor och det 
strandavsnitt som de fått ansvar för anpassades efter detta (3,5-7 km per grupp). En grupp städare ska 
vara minst 20 personer och städningen ska ta ca 4 timmar. Några grupper fick lite längre sträckor att 
städa och var fler deltagare och fick därför något mer betalt för detta (maximalt 7000 kronor). Både 
2016 och 2017 fick en av föreningarna ansvar för att administrera en kusträddardag för allmänheten i 
Marstrand. I annonser i tidning, på hemsida och på plats i Marstrand inbjöds allmänheten att delta i 
strandstädningen. 
Allts skräp som plockats har hämtats av kommunens ordinarie strandstädare samt vägts in vid 
inlämningen till kommunens återvinningsstation.  
 

 
 
Resultat 
Resultaten av arbetet sammanfattas i följande tabell: 

 2016 2017 2018 
Antal grupper med varsin 
strandsträcka 

22 27 33 

Antal deltagare från 
idrottsföreningar 

628 734 870 

Antal deltagare från 
allmänheten i 
Kusträddardagen 

33 46 105 

Antal kilometer städad 
kustlinje 

102 115 134 

Antal kg plockat skräp 7760 7150 8450 
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Slutsatser 
Denna typ av aktiviteter när kommunen engagerar föreningar samt allmänheten bedöms vara av stor 
vikt för en framgångsrik strandstädning. Detta av två skäl: 
 

• Städningen ger gott resultat och är kostnadseffektiv. I princip alla kuststräckor där man inte 
behöver båt har städats på detta sätt och kommunen kan i den ordinarie strandstädningen 
koncentrera sig på städning av öar med hjälp av båt. 

 
• Genom att engagera en stor grupp medborgare, framförallt barn och ungdomar, som får se 

effekterna av nedskräpningen och även delta i städning, bedöms att vi kan få ett generellt ökat 
engagemang i miljöfrågor och att risken minskar för att de som deltar i städning själva skräpar 
ner. Tilläggas kan att kommunen även är engagerad i Håll Sverige Rents ”Skräpplockardagar”. 
Över 4000 lärare och elever deltar varje år i städning av områdena runt sina skolor. Även detta 
bedöms vara strategiskt viktigt för att minska framtida nedskräpning. 

 
Den totala kostnaden för kommunen för att genomföra detta år 2016 och 2017 fördelar sig enligt 
följande: 
 

Aktivitet Kronor (sammanlagt 2016 och 2017) 
Sponsring Städa Sverige 67000 
Ersättning till föreningar 256200 
Städmaterial, inkl västar till deltagare 2017 54200 
Avgift ÅV-station 20000 
Hämtning av avfall till ÅV-station (med 
stödanställd personal) 

15000 

Kommunens planering o samordning 38000 
Annonsering/info kusträddardagen 10000 
Totalt 460400 

 
Kostnaden för det skräp (14910 kg) som samlas in via Städa Sverigesamarbetet 2016-2017 blir därmed 
30:90 kronor per kg. Det bedöms vara en låg kostnad. Vid jämförelse med andra uträkningar bör dock 
noteras att de städningar som genomförts av idrottsföreningarna har kunnat ske utan kostnader för 
båt. 
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Slutsatsen av det genomförda arbetet blir att kommunen kommer att fortsätta, och gärna utöka, 
samarbetet med Städa Sverige. Samarbetet bedöms vara nödvändigt för att uppnå hög kvalitet (=stora 
områden städade) och hålla nere kommunens kostnader. Dessutom fås ett ökat engagemang bland 
medborgarna, där deltagandet av barn och ungdomar är särskilt positivt. 
 
En möjlig fortsättning på projektet skulle kunna vara att engagera näringslivet i kommunen genom att 
låta dem stötta en speciell idrottsförenings städande alternativt att bekosta städning av en viss ö eller 
kuststräcka. 
 
Kungälv 2018-11-28 
TorBjörn Nilsson,  
miljöstrateg 
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