
 
 
 
Protokoll fört vid Sveriges Ekokommuners styrelsemöte tillsammans med 
tjänstemannagruppen på Scandic Grand Central, Stockholm, 2015-04-15 
 
Närvarande: 
 
Styrelsen 
Lars Thunberg, ordförande 
Majvor Westberg-Jönsson 
Ellinor Avsan  
Anna Ragnar 
Sverker Ottosson 
Christer Fjordevik 
Stefan Björnmalm 
Mats Lindbom 
Göran Öhman 
Eva Andersson 
 

Ej närvarande: 
Mikael Jern 
Nicklas Ljungström 
 
Kansliet 
Kenneth Gyllensting 
 
Tjänstemannagruppen 
Karin Larsson 
Lars-Erik Dahlin 
 
 

 
 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Karin Larsson och Lars-Erik 
Dahlin adjungeras till dagens möte. 
 
2. Val av justeringsperson 
Eva Andersson utses att justera dagens protokoll. 
 
3. Tidigare mötens protokoll 
Protokollet från mötet 2015-01-20 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
4. Information om Nyckeltalsinsamlingen 
Insamlingen av nyckeltal enligt den nya modellen med hjälp av Miljöbarometern pågår. 
Reaktionerna är mycket positiva så här långt och både inrapporteringsfunktionen och den 
grafiska visningen upplevs som mycket närmare våra behov än föregående system. En rapport 
kring årets insamling kommer att lämnas av Miljöbarometern vid årsmötet 28 maj. 
 
Mötet föreslår att en diskussion med miljöbarometern ska föras kring möjliga förbättringar: 

• Det vore bra om man själv kunde välja ut ett antal kommuner att jämföra mellan, tex 
kommuner med liknande struktur och storlek som den egna. 

• Det vore också användbart i vissa fall om man kunde koppla bort den automatiska 
jämförelsen med medlemskommunernas medeltal. 
 

 



5. Projektet ”Hållbar kommun- och regionsutveckling” 
Kenneth informerar om den kick-off för projektet som hölls på Blekinge Tekniska Högskola 
27 mars. Förutom Sekom så består projektdeltagarna av kommunerna Hudiksvall, Karlskrona, 
Nybro, Ronneby, Västervik, Oskarshamn och Torsås samt regionerna Jönköpings län och 
Åland. Diskussioner förs även med Region Blekinge om att ingå i projektet. Samtliga 
deltagare har skrivit på avtal om finansiering på tre år. Ett pilotprojekt per deltagare (förutom 
Sekom) håller på att tas fram. 
 
6. Aktuellt läge för årsmötet 
Förberedelserna för årsmötet i Nyköping/Trosa flyter på som önskat. Antalet anmälningar är 
relativt lågt ännu, men det följer det vanliga mönstret. Påminnelse kommer att gå ut två 
gånger innan deadline. 
 
En presskonferens är föreslagen till kaffepausen 27 maj. Styrelsen beslutar att föreslå att den i 
stället hålls innan mötet öppnar, dels av tidsskäl, men också för att det stämmer bättre med 
hur redaktionerna brukar lägga upp sitt arbete. 
 
Karin presenterar valberedningens förslag. 
 
Vid årsmötet behöver två nya deltagare i valberedningen väljas in eftersom Karin Larsson och 
Katarina Vennmann slutar. Johanna Pettersson ställer upp för omval. 
 
Stefan hälsar de närvarande mycket välkomna till Trosa/Nyköping! 
 
7. Verksamhetsberättelse 2014 
Förslaget till verksamhetsberättelse gås igenom. Förslaget godkänns med tillägget att 
deltagarna i valberedningen också ska presenteras. 
 
8. Verksamhetsplan 2015 
Beslutades att backa ett steg när det gäller definitionen av hållbarhetsprinciperna och 
presentera fyra principer. Ändringen görs även på hemsidan, med information om att 
forskningsarbete pågår som i en framtid kan leda till att den fjärde principen utvecklas till fler 
självständiga principer. Sekom bör också bevaka det arbete som pågår med att gifta samman 
hållbarhetsprinciperna och de planetära gränsvärdena till ett system. 
 
När det gäller projektet ”Hållbar kommun- och regionsutveckling” vore det bra att förbereda 
en ”halvtidsavstämning” till exempel som höstkonferens 2016. 
 
Formuleringen om att föreningen ska uppmana medlemmar som ännu inte gjort det att 
underteckna Borgmästaravtalet förs in i verksamhetsplanen igen. Kansliet kontaktar avtlaets 
sekretariat för att få en lista på vilka svenska kommuner som undertecknat. 
 
9. Övrigt 
Medlemsläget 
Simrishamn, Kalix och Oskarshamn lär ha beslut om att söka medlemskap – kansliet stöter på 
för att försöka få in ansökningarna innan årsmötet. Även Gävle är på gång med att fatta 
beslut, dock osäkert om man hinner göra detta innan årsmötet. 
 
Chile 



Sekom har ett avtal med Kommunförbundet i Chile om att samverka kring projekt och ett 
sådant har just startats upp i Araucoprovinsen. Det är ett projekt kring ekoturism där man vill 
använda arbetsmetodiken från Sveriges ekokommuner för att få till en bra utveckling. 7 
kommuner deltar i projektet. Även miljödepartementet och statliga myndigheter i Chile deltar 
i projektet. Sekoms ordförande Lars Thunberg rapporterar från sitt deltagande i Kick-offen i 
Chile i skiftet januari-februari. En delegation från projektet besöker Sverige i maj och gästar 
bland annat Sekoms årsmöte. 
 
Till hösten kan det vara dags med en ny tidningsbilaga med anledning av att Sekom fyller 20 
år. Det blir dock en fråga för nästa styrelse. 
 
Sekom har nu ett Twitterkonto (#ekokommun) och det vore bra om flödet kunde synas på 
hemsidan. 
 
Föreningen har också fått frågan om vi har något inspel till regeringens analysgrupp för Grön 
Omställning – alla uppmanas att fundera kring detta. 
 
10. Nästa möte 
Om nya medlemsansökningar kommer in föreslås ett kort möte klockan 10 onsdag 27 maj i 
Nyköping för att hantera dessa. 
 
11. Avslutning 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Lars Thunberg Eva Andersson 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


