VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Verksamhetsberättelse 2017
Sveriges Ekokommuner, har till ändamål att vara ett nätverk av kommuner för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte i arbetet för att främja utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle,
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Arbetet ska bygga på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger
människor möjlighet att uppnå en hög livskvalité och god hälsa.
Föreningen har under 2017 fortsatt att utvecklas positivt och medlemsantalet har återigen ökat.
Styrelsen vill beskriva året i Sveriges Ekokommuner genom att avge följande
verksamhetsberättelse.
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets slut 110. Nya medlemmar för året i kronologisk ordning är
Strängnäs, Österåker, Högsby samt Region Norrbotten. Region Blekinge och Torsås är
observatörer.
Kansliet
Föreningens kanslifunktion har under året skötts av Karlskrona kommun genom samordnare
Kenneth Gyllensting och kommunens ekonomifunktion. Den totala kansliresursen motsvarade
vid årsskiftet ca 50 % tjänst. Caroline Stenvall har i samverkan med Borås Stad rekryterats under
året för att ansvara för föreningens kommunikationsfrågor på motsvarande 30 % tjänst. Caroline
beräknas tillträda tjänsten 1 februari 2018.
Styrelsen
Styrelsen som valdes vid föreningens årsmöte 16 mars i Luleå har haft följande sammansättning:
Ordinarie styrelseledamöter:
Norrland
Majvor Westberg-Jönsson (S), Hudiksvall
Eva Andersson (MP) Landstinget Västernorrland
Göran Öhman (S), Luleå, vice ordförande
Svealand
Åsa Wikberg (MP), Ludvika
Stefan Björnmalm (C), Trosa
Ellinor Avsan (M), Huddinge, ordförande
Götaland
Lars Thunberg (KD), Helsingborg
Magnus Larsson (C), Karlskrona
Christer Fjordevik (KD), Värnamo
Ersättare
Kristin Ögren (S), Örnsköldsvik
Arne Jonsson (C), Eskilstuna
Lena Olofsdotter (C), Laholm
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Styrelsen har haft sex sammanträden under året, varav fyra har varit webbmöten. Två möten
(sommarmötet i Strömstad och mötet i Stockholm 15 december) har varit tillsammans med
expertgruppen.
Expertgruppen
Föreningen har en särskild grupp tjänstepersoner som utses av styrelsen och som fungerar som
beredande organ och bollplank för styrelsen. Under året har gruppen bestått av:
Wolfgang Mehl, Jokkmokk
Karin Larsson, Halmstad
Camilla Wester, Enköping
Lena Bengtén, Luleå
Petri Palkki, Tyresö
Marie Brandt, Eslöv
Åsa Terent, Hudiksvall
Expertgruppen har haft två sammanträden tillsammans med styrelsen och fyra webbmöten under
året. Däremellan har ärenden beretts via mail.
Valberedningen
Valberedningen som valdes vid årsmötet har bestått av:
Camilla Wester, Enköping (sammankallande)
Wolfgang Mehl, Jokkmokk
Marie Brandt, Eslöv
Årsmötet 2017
Luleå kommun stod som värd för årskonferensen 15-16 mars 2017.
Gröna Nyckeltal
Föreningens samarbete med Miljöbarometern resulterade i att de tolv gröna nyckeltalen samlades
in och presenterades överskådligt på hemsidan. Ett webbinarium för rapportörerna med analys av
årets insamlade nyckeltal hölls 22 maj.
Konferenser, seminarier och möten
Föreningen har, i samarbete med flera organisationer, medverkat i och arrangerat ett antal
seminarier och möten under året. Dessa har varit riktade både till tjänstemän och politiker och
öppna för deltagare även utanför medlemskommunerna.
Giftkonferensen i Eslöv 21 november
Sveriges ekokommuner var medarrangör för andra gången. Inspelningar från föredragen finns på
föreningens hemsida.
Sommarmöte
17-18 augusti hade styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt möte i Strömstad under
värdskap av Strömstads kommun. Bland annat besöktes Kosterhavets Nationalpark och Sven
Lovén Centrum för Marin Infrastruktur på Tjärnö.
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Webbinarier
Vårt webbrum Ecomuna har använts för att arrangera ett antal internationella och nationella
webbinarier under året. En del av dem finns att se i filmarkivet på hemsidan.
Ecomuna som verktyg för medlemmarna
Ecomuna har även använts för att stötta medlemmar i deras arbete lokalt. Bland annat har
webbrummet använts för möten inom EU-projektet Recent som drivs av Jokkmokks kommun
samt som sammanhållande kommunikation inom forskningsprojektet ”Hållbar Kommun- och
Regionutveckling”.
Övrigt
Föreningen var representerad vid FAHs (kommunerna och Miljön) årskonferens 3-4 maj.
Samordnaren deltog vid ett möte med samtliga kommuner, region och kommunförbundet i
Ekolänet Västernorrland 15 september.
Information och marknadsföring
Sveriges Ekokommuner har år 2017 medverkat som utställare vid Miljöpartiets kongress.
Sekom har en sida på facebook där det informeras om aktiviteter i föreningen och hos
medlemmarna. Följarna på sidan visar en stigande trend, från 1101 första januari till 1184 sista
december. Föreningen har också ett Twitterkonto.
En ny hemsida togs online 20 juli.
En helsidesannons om föreningens verksamhet infördes i tidningen Aktuell Hållbarhet i samband
med årets ranking av kommunernas miljöarbete. Ytterligare ett par annonser infördes under året i
relevanta tidningar och webbsidor.
En helsidesartikel om föreningen med intervju av ordförande Ellinor Avsan fanns med i bilagan
”Fokus Klimatförändring” som utkom i samarbete med Dagens Nyheters riksupplaga 1
december. Den går också att läsa på webbsidan www.hållbartsamhälle.nu .
Föreningen är ”Caminovän” för att på det sättet kunna synas i den miljöinriktade tidskriften
Camino.
Sekom har en permanent utställning på Ekocentrum i Göteborg.
För att bli mer effektiv på omvärldsbevakning samt att sprida goda idéer i och utanför nätverket
så håller föreningen en nyhetstjänst som ser till att det alltid finns aktuella relevanta nyheter från
medlemmarna på hemsidans förstasida.
Remisser och påverkan
Sveriges Ekokommuner och föreningen Sveriges Kommunala Miljöchefer lämnade 22 november
in en gemensam skrivelse till Miljödepartementet för att få större fokus och hjälp till
kommunernas arbete med miljökvalitetsmålet ”Giftfri Miljö”.
Samarbete med andra nationella organisationer
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Under året har samarbetet med flera nationella och regionala organisationer fortsatt, bl.a. med,
Miljö Linné, Sustainable Sweden Association, Klimatkommunerna och SKL, Sveriges Kommuner
och Landsting. Samarbetet har bland annat omfattat gemensamma seminarier, erfarenhetsutbyte
och gemensamma projekt. Föreningen har fortsatt varit medlem i branschorganisationen FAH Kommunerna och Miljön.
Sekom var med och grundade föreningen Refarm 2030 2016. Syftet med Refarm 2030 är att
verka för att öka Sveriges självförsörjningsgrad genom att utveckla innovativa, miljövänliga, sätt
att producera mat. Samtidigt beräknas många nya gröna jobb skapas. Sekoms samordnare sitter
med som vice ordförande i Refarm 2030. Ett antal ekokommuner är med som enskilda
medlemmar.
Samarbetet med institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola
har fortsatt att utvecklas och det gemensamma doktorandprojektet ”Hållbar kommun- och
regionsutveckling” har löpt vidare under året.
Sekom är också via sin ordförande representerade i styrgruppen för Green Key och juryn för Blå
Flagg.
Internationellt arbete
Det internationella arbetet har fortsatt att utvecklas under året och är en viktig del av föreningens
verksamhet. Det sker regelbundet mailväxling mellan Sekom och kommuner och organisationer
världen över som är intresserade av kontakt i olika frågor. Här beskrivs några av de viktigare
samarbetena.
Ända sedan det första internationella ekokommunmötet hölls i Helsingborg 2008 har föreningen
arbetat för att få till ett världsomspännande samarbete mellan ekokommuner. Arbetet med vårt
webbcampus Ecomuna fortsatte under året. Ambitionen är att det ska underlätta kontakterna och
vara sammanhållande kraft för världens ekokommuner. Ecomuna ägs av Sveriges Ekokommuner
och drivs i samarbete med Sustainable Sweden Association och det amerikanska
ekokommunnätverket.
Cindi Contie från det amerikanske ekokommunnätverket besökte Sekoms årsmöte och föredrog
hur arbetet där bedrivs. En idé om att försöka få till vänortssamarbeten mellan några svenska och
amerikanske ekokommuner framfördes. Några sådana kontakter har tagits under året.
ICLEI: Sekom är medlem som ”Local Government Organisation”. Vid ICLEI Europes
årskonferens 16-18 maj representerades föreningen av Wolfgang Mehl från Expertgruppen.
En delegation från Argentina besökte Sverige under våren och 12 mars skrevs ett samarbetsavtal
under med det argentinska miljökommunnätverket RAMCC med 135 kommuner som
medlemmar. Sekoms ordförande och samordnare besökte Argentina 26 november – 3 december
för att träffa borgmästare i ett antal medlemskommuner. En träff med Sveriges Ambassadör
Barbro Elm på ambassaden i Buenos Aires genomfördes också. I ett första skede bestämdes att
försöka få till ett praktikantutbyte av ”young professionals” inom miljöområdet mellan
nätverkens medlemskommuner.
En slutrapport för ekoturismprojektet i Araucoregionen, Chile, presenterades under hösten.
Samarbetet med det Chilenska ekokommunnätverket är därmed vilande för tillfället.
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Samarbetet med det etiopiska ekokommunnätverket fortsätter och en delegation från Arba
Minch besökte ekokommuner i Halland i slutet av maj. 1 juni var det en mottagning på residenset
i Göteborg under värdskap av Landshövdingen och 2 juni var det en workshop på Ekocentrum i
Göteborg där bland annat Etiopiens Sverigeambassadör Woinshet Tadesse medverkade. Sveriges
Ekokommuner representerades av ordförande och samordnare.
Ekonomi
Medlemsavgiften är 4.000 kr i fast avgift och 30 öre per invånare med ett tak på 150.000 invånare.
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2017 blev positivt med ett överskott på
286 453,89. Mycket beroende på att posten som kommunikatör inte tillsattes under året.
Framtiden
Styrelsen för Sveriges Ekokommuner ser fram emot ett nytt verksamhetsår där vi utifrån egen
kraft och fördjupat samarbete med nationella och internationella organisationer ytterligare kan
stärka vårt nätverk och flytta fram våra positioner.
Med ett starkt engagemang från medlemskommunerna, såväl från politiker som från tjänstemän,
utvecklar vi vårt nätverk till det vi vill – om vi alla tar ansvar för helheten.
Värmdö den 12 mars 2018
För styrelsen i Sveriges Ekokommuner

Ellinor Avsan
Ordförande
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