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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ETT HÅLLBART SVERIGE
Sveriges Ekokommuner, Sekom, är med sina
drygt 35 aktiva år - varav 25 år som officiell
förening - världens äldsta kommunnätverk
för hållbar utveckling. Som kunskapsförmedlare och pådrivare för viktiga nationella frågor som rör det hållbara samhället, vill
föreningen vara förebilder och föregångare
för landets alla kommuner.
Genom att erbjuda en gemensam plattform för
erfarenhetsutbyte sprids lösningar och idéer
medlemmarna emellan om hur man systematiskt
kan arbeta mer effektivt med hållbar utveckling.
Ett forskningsprojekt som drivs i samverkan med
institutionen för strategisk hållbar utveckling
vid Blekinge Tekniska Högskola utvecklar
metodiken kring detta hållbarhetsarbete.

— Det hela började 1983 med Övertorneå,
som blev den första kommunen i Sverige att
utropa sig som ekokommun, säger Kenneth
Gyllensting, samordnare på Sekom. Alltefter
som intresset ökade anslöt sig fler, varpå
nätverket bestod av ett 20-tal medlemmar
1995. Av praktiska skäl skapade vi då den
formella föreningen Sveriges Ekokommuner,
som därmed firar 25-årsjubileum i år!
Idag finns det sex ekoregioner och 104 ekokommuner, där det sammanlagt bor 5,1
miljoner människor. De medverkande kommunerna och regionerna utser minst två
kontaktpersoner vardera, varav en politiker
och en tjänsteperson.
— På så sätt möjliggörs en större bredd
av informationsinhämtandet från både
politikerperspektiv och från den egna
verksamheten, säger Kenneth.
Sekoms egen styrelse består av nio politiker
från olika delar av landet samt ett kansli där
Kenneth sitter tillsammans med kommunikatör Caroline Stenvall. De arrangerar
utbildningar, sammankomster och möten
samt ser till att kontakten mellan kommunerna och regionerna fungerar.
— För att kunna ansöka om medlemskap
måste kommunen eller regionen visa att de
tar hållbarhetsfrågorna på allvar och arbetar

med dem systematiskt, säger ordförande
Ellinor Avsan. Däremot behöver kommunen
eller regionen inte ha uppnått en särskild
utvecklingsnivå. Det handlar inte nödvändigtvis om att vara bäst, utan om att delta och
röra sig i den riktning utifrån principerna
för hållbar utveckling som är ekokommunernas ”kompass”. För att följa och jämföra
miljöutvecklingen rapporterar medlemmarna
årligen in 12 nyckeltal som går att ta del
av på vår hemsida.
En stor del av organisationens arbete går
till att anordna möten, seminarier, webbinarier och till att delta i olika projekt,
nationellt som internationellt.
— Just nu har vi ett stort projekt och
utbyte med 14 ekokommuner i fem regioner
i Etiopien, där vi lär oss mycket av varandra.
Vi har också samarbeten med Chile och
Argentina där grupper varit här på studiebesök för att se hur våra kommuner arbetar,
och vi har besökt dem. På så sätt delar vi
problembilder, idéer och tillvägagångssätt
internationellt, och det behövs för omställningen mot en hållbar värld.
Läs mer om Sekoms verksamhet och
samarbeten på sekom.se, där också
information om hållbarhetsprinciperna
finns tillgängliga.

