Motion till Sveriges Ekokommuners årsmöte 2020 (se styrelsens yttrande sida 2)
Utvärdering av det internationella arbetet
Sveriges Ekokommuner (SEKOM) har sedan länge ett internationellt samarbete. Under de senaste årens
utvecklingsdiskussioner inom föreningen har detta internationella samarbete diskuterats på olika sätt. Under
framtidskonferensen i maj 2016 framkom till exempel att medlemskommuner tycker att det internationella
arbetet har för liten koppling till den enskilda kommunen.
I dokumentationen av SEKOM:s utvecklingsarbete tillsammans med Gullers Grupp hösten 2018 och efterföljande
workshop kring föreningens utveckling på årsmötet i Helsingborg våren 2019 diskuterades det internationella
arbetet återigen på olika sätt. Till exempel framgick det att vissa av medlemskommunerna inte kände till att det
pågår ett internationellt arbete, att medlemskommuner vill att föreningen ska ha ett nationellt fokus, att man
behöver utvärdera de resurser som läggs på det internationella arbetet i form av pengar och flygresor, samt att
det finns en otydlighet kring hur det internationella arbetet beslutas.
Hållbarhetsfrågorna är globala och Sverige måste arbeta alltmer kraftfullt och effektivt på lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt för att uppnå Sveriges och bidra till världssamfundets målsättningar. Att föra ut
svenskt kunnande, svensk teknik och svenska innovationer inom hållbarhet är viktigt för såväl Sverige som det
globala hållbarhetsarbetet. Frågan är dock vilken roll Sveriges Ekokommuner ska spela på den internationella
arenan. Med de stora utmaningar vi har lokalt är det viktigt att vi lägger tid och resurser på arbete som
ger önskat resultat i våra medlemskommuner för att på så vis bidra till den stora förflyttningen mot ett mer
hållbart samhälle.
Mot bakgrund av detta samt de diskussioner och insatser som pågår för att utveckla och fokusera föreningens
arbete med förhållandevis små kansliresurser anser Hallands kommuner att föreningens internationella arbete
bör utvärderas för att det ska finnas ett kvalitativt underlag för medlemskommunerna att ta ställning till om
och hur föreningens internationella arbete bör förändras och utvecklas framåt.
Hallands medlemskommuner yrkar på
att SEKOM låter göra en utvärdering av det internationella arbetets nytta och effekt samt medlemsnytta
(return of investment) för medlemskommunerna
att ett förslag - grundat på utvärderingen - om hur det internationella arbetet ska förändras och utvecklas läggs
fram för ställningstagande på SEKOM:s årsmöte 2021.
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Yttrande från styrelsen
Sveriges Ekokommuners styrelse har vid sitt styrelsemöte 25 mars 2020 (§ 7) beslutat föreslå
årsmötet att bifalla motionen.

