Protokoll fört vid styrelsemöte med Sveriges Ekokommuner på Ekoparken i Strömstad
18/8 2017 i samband med årets sommarmöte
Närvarande:
Styrelsen
Ellinor Avsan, ordförande
Lars Thunberg
Kristin Ögren
Majvor Westberg Jönsson
Arne Jonsson
Åsa Wikberg
Stefan Björnmalm
Magnus Larsson
Lena Olofsdotter
Göran Öhman
Eva Andersson

Lena Bengtén
Marie Brandt
Strömstad
Maria Aronsson
Kansliet
Kenneth Gyllensting
Ej närvarande:
Christer Fjordevik
Wolfgang Mehl

Expertgruppen
Camilla Wester
Petri Palkki
Karin Larsson

1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning och adjungering
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
Expertgruppen samt Maria Aronsson adjungeras till dagens möte.
2. Val av justeringsperson
Stefan Björnmalm utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
De två föregående mötenas protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
4. Ansökan från Landstinget Blekinge om att få bli observatör
Landstinget Blekinge har sänt in en förfrågan om att få bli observatör i föreningen.
Beslut: Landstinget Blekinge beviljas status som observatör i Sveriges Ekokommuner.
5. Rekrytering av kommunikatör
Som diskuterats vid tidigare möten håller Borås kommun på att rekrytera en kommunikatör
som ska delas med Sekom. Ett förslag till annons gås igenom och Kansliet får i uppdrag att
diskutera styrelsens förslag till kompletteringar med Borås. Kansliarbetsgruppen fortsätter sitt
arbete med att bevaka tjänsten (ta del i urvalsprocessen) och utveckla arbetsuppgifter när en
person är på plats.

6. Expertgruppen - sammansättning
Två deltagare i expertgruppen lämnade vid årsmötet. Styrelsemötet diskuterar framtida
inriktning av expertgruppens arbete samt spridning över landet och antal deltagare. Det
behöver också utredas om kompetensen i expertgruppen behöver utökas med anledning av
Agenda 2030 och de nya sociala hållbarhetsprinciperna. Expertgruppen får i uppdrag att
bereda frågan ytterligare och komma med ett förslag till nästa styrelsemöte. Uppdraget bör
formuleras tydligare (verksamhetsplanens textdel och hemsidan).
7. Internationellt arbete
Sveriges ekokommuner har ett internationellt nätverk där det pågår samarbete. Bland annat
med:
Argentina (samarbetsavtal finns): Diskuteras bland annat ett program för att medarbetare från
argentinska ekokommuner ska kunna praktisera i svenska ekokommuner och tvärt om. En
konferens kring samarbetet planeras i Argentina i november.
Beslut: Sekom skickar två representanter till konferensen (ambitionen är en från styrelsen och
en från expertgruppen).
Etiopien (Letter of Intent finns): Ett stort projekt med samtliga regioner, högskolor och många
kommuner för att utveckla en ekokommunmetodik i Etiopien har startat. Sekoms roll är att
stötta och visa på goda exempel. Grupper har varit på besök i svenska ekokommuner och fler
besök planeras.
Chile (samarbetsavtal finns): Ett projekt kring ekoturism bedrivs i Arauco-regionen. Även
avfalls- och andra miljötekniska frågor är av stort intresse. Representanter för Sekom har
besökt Chile och ett antal grupper från Chile har besökt svenska ekokommuner. Nu senast i
Juni där en grupp på 30 deltagare under flera dagar besökte Helsingborg och NSR för att
diskutera och lära sig om avfallshantering (tex biogas).
USA/Kanada : Under flera år har Sekom och North American Eco-Municipality Network haft
ett erfarenhetsutbyte, både personligen och via webbmöten. Vid Sekoms årsmöte i våras
deltog Cindi Contie för att diskutera utvecklat samarbete.
Beslut: En arbetsgrupp bildas för att utveckla och hantera Sekoms internationella arbete.
Kansliet skickar ut en fråga om intresse till styrelse och expertgrupp. Ett av uppdragen för
arbetsgruppen är att kortfattat sammanfatta projektbeskrivningarna och göra dem tillgängliga
på hemsidan.
8. Datum för årsmöte 2018
Tre förslag till datum tas fram: 19-20/4, 26-27/4 samt 3-4/5. Kansliet får i uppdrag att
undersöka om dessa datum är möjliga (konferensanläggning) samt ta fram slutgiltigt datum
tillsammans med Värmdö kommun. Beslut på nästa styrelsemöte.
9. Almedalen 2018
Föreningen ska delta vid politikerveckan i Almedalen 2018. Inriktningen är att anordna ett
seminarium med resultat från vårt forskningsprojekt med Blekinge Tekniska Högskola.
Sommarmötet planeras också till Gotland i samband med detta. Kansliet får i uppdrag att
undersöka de praktiska möjligheterna (boende, lokaler, BTH samt hur många från
styrelse/expertgrupp som planerar att närvara) till nästa styrelsemöte.

10. Samverkan med andra nätverk
En arbetsgrupp bildas för att kontakta nationella nätverk inom Sekoms verksamhetsområden
(Klimatkommunerna tex) och diskutera möjlig samverkan. Arbetsgruppen består av: Ellinor
Avsan, Åsa Wikberg, Lars Thunberg, Karin Larsson och Kenneth Gyllensting. Återrapport
vid styrelsemötet i december.
11. Kontaktlistan, fördelning
Kansliet tar fram och fördelar en lista med föreningens politiska kontaktpersoner på styrelsen.
I samarbete med Ordförande tas fram ett antal relevanta frågor som kan diskuteras med
kontaktpersonerna. Förslag framme till nästa styrelsemöte.
12. Utbildning av föreningens kontaktpersoner (webb)
Torbjörn Lahti, som varit aktiv i ekokommunsammanhang sedan 1983, har lämnat ett förslag
på en webbutbildning i ”ekokommunkunskap” som kan erbjudas föreningens
kontaktpersoner.
Beslut: Kansliet och expertgruppen diskuterar vidare med Torbjörn.
13. Rapporter och information
Ellinor Avsan, Stefan Björnmalm och Arne Jonsson har träffat ett nystartat nätverk kallat
”Gröna Städer” för diskussion. Nätverket består av företag inom miljöteknikområdet.
När det gäller nya medlemmar så diskuterar Högsby kommun och Region Norrbotten ett
eventuellt medlemskap i sina styrelser.
14. Kommande styrelsemöten 2017
Ett fysiskt möte mellan styrelse och expertgrupp planeras till 15 december i Stockholm.
Kansliet skickar ut en doodle-förfrågan om datum för webbmöte i oktober.
15. Giftfri miljö – arbetsgrupp
Kemikalieinspektionen gör inte sina medel sökbara för kommunerna på samma sätt som tex
Energimyndigheten. För att öka takten i omställningen till ett giftfritt samhälle skulle
Miljödepartementet behöva ändra sina instruktioner. En arbetsgrupp för att författa ett förslag
och söka samarbete med andra organisationer (tex Sveriges Miljöchefer) bildas.
Beslut: Marie Brandt och Kristin Ögren representerar styrelse och expertgrupp. Ett utskick i
nätverket för att söka övriga intresserade görs i samarbete med kansliet.
16. Avslutning
Ordföranden tackar deltagarna för ett gott arbete under dessa två dagar. Ett stort tack riktas
också till Strömstads kommun för ett mycket bra värdskap!
Därefter förklaras styrelsemötet för avslutat.
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