VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Verksamhetsberättelse 2019
Sveriges Ekokommuner, har till ändamål att vara ett nätverk av kommuner och regioner 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.
Styrelsen vill beskriva året i Sveriges Ekokommuner genom att avge följande
verksamhetsberättelse.
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets slut 110. Ovanåker är ny medlem under året medan Klippan
och Vaggeryd har lämnat föreningen. Grums kommun är ny observatör.
Kansliet
Den totala kansliresursen för Sekoms del motsvarar en heltidstjänst. Föreningens allmänna
kanslifunktion har under året skötts av Karlskrona kommun genom samordnare Kenneth
Gyllensting och kommunens ekonomifunktion med motsvarande 50 % tjänst. Borås Stad
ansvarar för föreningens kommunikation via kommunikatör Caroline Stenvall med motsvarande
30 % tjänst. Ordförande Ellinor Avsan har därutöver fungerat som arbetande ordförande
motsvarande 20 % tjänst.
Styrelsen
Styrelsen som valdes vid föreningens årsmöte i Helsingborg har haft följande sammansättning:
Ordinarie styrelseledamöter:
Norrland
Maritha Meethz (S), Luleå
Kjell Bergkvist (C), Sundsvall
Kristin Ögren (S), Örnsköldsvik
Svealand
Arne Jonsson (C), Eskilstuna
Stefan Björnmalm (C), Trosa
Ellinor Avsan (M), Värmdö, ordförande
Götaland
Mona Forsberg (S), Jönköping
Magnus Larsson (C), Karlskrona, vice ordförande
Jan-Åke Larsson (S), Eslöv
Ersättare
Sven Nordlund (MP), Kalix
Kenneth Hällbom (MP), Enköping
Anna Bodjo (MP), Västervik
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Styrelsen har haft sex sammanträden under året, varav fyra har varit webbmöten. Två möten för
att bearbeta erfarenheterna från medlemsworkshopen under årskonferensen (sommarmötet på
Värmdö och vintermötet i Stockholm) 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
Marianne Dahlbäck, Örnsköldsvik
Lena Bengtén, Luleå
Marie Brandt, Eslöv
Åsa Terent, Hudiksvall
Linda Corneliusson Linde, Falkenberg
Arash Sajadi, Sundbyberg
Expertgruppen har haft två sammanträden tillsammans med styrelsen, däremellan har ärenden
beretts via telefonmöten och mail.
Valberedningen
Valberedningen som valdes vid årsmötet har bestått av:
Camilla Wester, Enköping (sammankallande)
Wolfgang Mehl, Jokkmokk
Marie Brandt, Eslöv
Årskonferens 3-4 april 2019 – 14/15-konferensen
Årets konferens fokuserade på biologisk mångfald och då särskilt på FN:s globala mål 14 och 15.
Helsingborgs Stad stod som värd och kommunekolog Widar Narvelo ledde en stadsvandring
med historiska och ekologiska förtecken på förmiddagen som en uppvärmning för själva
konferensen. Efter lunch hälsade kommunalråd Lars Thunberg välkommen till Helsingborg och
Sekoms ordförande Ellinor Avsan öppnade konferensen. Sedan tog årets moderator Mattis
Berguist, Gullers Grupp, över taktpinnen. Malin Rizell, avdelningschef hållbar stadsplanering och
Henrik Frindberg, kommundirektör, förklarade hur Helsingborg arbetar med hållbarhet. Något
som lett till att staden blivit utsedd till sveriges miljöbästa kommun tre gånger.
Håkan Wirthen, generaldirektör för WWF fortsatte med att förklara vad biologisk mångfald
betyder för oss och professor Sara Gustafsson med doktorand Venus Krantz från Linköpings
Universitet går igenom ett forskningsprojekt kring hur kommuner arbetar med Agenda 2030.
Efter det bjöd Helsingborg in till ett antal studiebesök med biologisk mångfald som tema.
Dag två inleddes traditionsenligt med årsmöte och resten av förmiddagen ledde moderatorn
Mattis Bergquist en workshop kring Sekoms framtida utveckling. Efter lunch presenterade
Sepehr Mousavi, ordförande för SIS kommitté ”Hållbara smarta städer och samhällen” arbetet
med att uppdatera den svenska standarden för hållbar utveckling i kommuner och regioner som
togs fram 2014 (innan Agenda 2030). Mötet avslutades med att Alice Reil, från den internationella
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miljökommunorganisationen ICLEI (där Sekom är medlem) presenterade hur man arbetar med
Europeiska miljöfrågor.
Gröna Nyckeltal
Föreningens samarbete med Miljöbarometern resulterade i att de tolv gröna nyckeltalen samlades
in och presenterades överskådligt på hemsidan. En redovisning och analys presenterades vid ett
webbinarium 6 december av Mikael Lindell från Miljöbarometern.
Information och marknadsföring
Sekom har en sida på Facebook (@sverigesekokommuner) där det informeras om aktiviteter i
föreningen och hos medlemmarna. Följarna på sidan visar en stigande trend, från 1230 första
januari till 1311 sista december. Föreningen har också ett Twitterkonto (@ekokommun) där
antalet följare har ökat kraftigt till 590 följare.
Under året har föreningen skapat en egen YouTube-kanal https://www.youtube.com/channel/UC1RMo6l6--l8v92ut7qyz5A - där vi visar våra webbinarier
och filmer, i slutet på året med 13 prenumeranter.
Sekom släppte tillsammans med Svenska Institutet för Standarder (SIS) ett pressmeddelande ”Nu
blir det enklare att implementera Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner” (se
http://www.sekom.se/Pressmeddelanden ) i januari.
Sekom hade också två stycken webbinarier (som även finns på vår YouTube-kanal);
”Webbinarium om Gröna Nyckeltal” samt ” Ekosystemtjänster i praktiken - exempel från
Värmdö”
En uppdaterad version av föreningens Powerpointpresentation har tagits fram för att kunna
användas av den som vill presentera föreningens arbete. Kan laddas ner via vår webbplats.
Riktlinjer för föreningens kommunikation har arbetats fram under året.
Elva nyhetsbrev med information om föreningen och medlemmarnas arbete har skickats ut
under året.
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.
Satsningen på att ge ut en tidning i februari 2019 fick tyvärr läggas ner på grund av att inte
tillräckligt många av våra medlemmar ville annonsera. Tanken var att tidningen skulle som gå
med som bilaga i Dagens Samhälle och att vi skulle tryckt upp en stor överupplaga som vi skulle
använt på olika event, seminarium med mera för att sprida information om föreningen och våra
medlemmars hållbarhetsarbete.
Sekom hade med en kvartssida på första uppslaget i kampanjen Den Globala utmaningen som
lanserades den 31 december med en bilaga i Svenska Dagbladet. Sekom är också med på
kampanjens webbsidor och kanaler (pågår till maj 2020). Ytterligare ett par annonser infördes
under året i relevanta tidningar och webbsidor.

4

Sveriges Ekokommuner har en permanent utställning på Ekocentrum i Göteborg.
Deltagande i SIS Tekniska Kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen”
Sveriges Ekokommuner har under året fortsatt att engagera sig i kommitténs arbete och framför
allt i revideringen av SS 854 000:2014 ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner
och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030”. Revideringen utförs av
kommitténs arbetsgrupp 3 där Sekoms ordförande Ellinor Avsan är ordförande, och skall vara
klar i slutet av 2020.
Samarbete med andra nationella organisationer
Sekom var med och grundade föreningen Refarm 2030 år 2016. Syftet med Refarm 2030 var att
verka för att öka Sveriges självförsörjningsgrad genom att utveckla innovativa, miljövänliga, sätt
att producera mat. Samtidigt beräknas många nya gröna jobb skapas. Under 2019 har Refarm
2030 och Miljö Linné slagits samman till en organisation (Refarm Linné). Sekom håller kontakten
med föreningen, men har lämnat det aktiva arbetet i styrelsen.
25 juni var Sekom tillsammans med Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner (tidigare
FAH) inbjudna av Fossilfritt Sverige till ett rundabordssamtal. Samtalet rörde hur kommuner kan
bli mer aktiva i det nätverket som hittills i första hand samlar företrädare för företagssverige.
Föreningen representerades av ordförande och samordnare. Sekom har sedan dess blivit medlem
i Fossilfritt Sverige.
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 deltog 14 maj tillsammans med BTH på
Miljömålsdagarna i momentet ”Speakers corner” för att presentera erfarenheter från projektet.
Sekoms samordnare har representerat föreningen i länsstyrelsernas nationella referensgrupp för
kommunstöd och miljömål. Förutom att vara med och arrangera miljömålsdagarna har det
inneburit arbete med uppdateringen av ”Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda
2030” som medlemmarna dessutom kunde ge input till under Sekoms årskonferens i
Helsingborg.
Sekom har dessutom deltagit i referensgruppen till projektet PROCEED (drivet av RISE) som
syftar till att utveckla innovativa metoder för miljövänlig upphandling.
Sekom är också via sin ordförande representerade i styrgruppen för Green Key och juryn för Blå
Flagg.
Internationellt arbete
Ända sedan det första internationella ekokommunmötet hölls i Helsingborg 2008 har Sekom
försökt underlätta för ett världsomspännande kontaktnät mellan ekokommuner. Arbetet med vårt
webbcampus Ecomuna fortsatte under året. Ambitionen är att det ska underlätta kontakterna och
vara sammanhållande kraft för världens ekokommuner.
Under 2019 har det Etiopiska ekokommunnätverket som koordineras av Sustainable Sweden
Development Ethiopia genomfört ett antal lokala seminarier för att förbereda för ett större
koordinerat projekt i samverkan med UN Habitat och Sida som planeras starta våren 2020.
Sekom har hållit kontakten, men inga grupper har besökt de svenska ekokommunerna under året.
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Samarbetet med det Chilenska ekokommunnätverket är vilande för tillfället. Det finns dock ett
påskrivet samarbetsavtal.
Det argentinska miljökommunnätverket RAMCC med 135 kommuner som medlemmar och
Sekom har ett samarbetsavtal sedan 2016. Däremot har ingen samverkan skett 2019.
Sekom är medlem som ”Local Government Organisation” i den internationella
miljökommunföreningen ICLEI.
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 2019 blev positivt med ett överskott på 280 882
kronor.
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 25 mars 2020
För styrelsen i Sveriges Ekokommuner

Ellinor Avsan
Ordförande
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