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Verksamhetsberättelse 2021 
 
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. 
 
Pandemin 
Den världsomfattande pandemin av Covid 19 hade stor inverkan på arbetet även under 2021. 
Bland annat hölls de flesta möten inom föreningen via internet. Undantagen var höstkonferensen 
i Sundsvall och styrelsens vintermöte då restriktionerna tillfälligt lättade. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årets slut 107. Sotenäs är ny medlem medan Ale, Askersund, 
Borgholm, Haninge och Hällefors lämnade föreningen. Region Blekinge, Grums och Tingsryd är 
observatörer. 
 
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. Caroline var sjukskriven under två månader på heltid och två månader på deltid, 
vilket inverkade på kansliets arbete under den tiden. 
 
Styrelsen 
Styrelsen som valdes vid föreningens årsmöte 28 maj (digitalt) har haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie styrelseledamöter: 
 
Norrland 
Maritha Meethz (S), Luleå, vice ordförande   
Kjell Bergkvist (C), Sundsvall 
Kristin Ögren (S), Örnsköldsvik  
 
Svealand 
Arne Jonsson (C), Eskilstuna    
Kenneth Hällbom (MP), Enköping   
Ellinor Avsan (M), Värmdö   
  
Götaland 
Mona Forsberg (S), Jönköping   
Magnus Larsson (C), Karlskrona, ordförande 
Jan-Åke Larsson (S), Eslöv    
 
Ersättare 
Sven Nordlund (MP), Kalix 
Carl-Gustaf Morgården (MP), Smedjebacken 
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Anna Bodjo (MP), Västervik   
    
Styrelsen har haft fem sammanträden under året, fyra webbmöten medan mötet i december 
genomfördes som hybridmöte med hälften av deltagarna i Stockholm och hälften på distans. Två 
möten för strategiska verksamhetsplanering har genomförts 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: 
 
Lena Bengtén, Luleå (tom november) 
Sophie Forsberg Johansson, Luleå (fom december) 
Camilla Wester, Enköping 
Marie Brandt, Eslöv 
Åsa Terent, Hudiksvall 
Karin Larsson, Halmstad 
Jonas Edin, Lerum 
Gunilla Jonsson, Söderhamn 
 
Expertgruppen har haft två sammanträden tillsammans med styrelsen, däremellan har ärenden 
beretts via webbmöten och email. 
 
 
Valberedningen 
Valberedningen som valdes vid årsmötet har bestått av: 
Camilla Wester, Enköping (sammankallande) 
Marie Brandt, Eslöv 
Gunilla Jonsson, Söderhamn 
 
 
Årsmöte och jubileumskonferens/höstmöte 
Ambitionen var att hålla föreningens uppskjutna 25-årsjubileum i Sundsvall i samband med 
årskonferensen 28 maj. Tyvärr gjorde pandemin fortfarande att det var omöjligt att få till ett 
fysiskt möte. Därför hölls även detta årsmöte digitalt. Innan mötet höll naturfotografen Staffan 
Widstrand ett uppskattat bildföredrag med titeln ”Naturskydd och rewilding – en ekonomisk 
tillgång”. Inspelningarna finns på Sveriges Ekokommuners YouTubesida:  
Årsmötet: https://www.youtube.com/watch?v=yZ-1CVFXLpU  
Staffan Widstrands föredrag: https://www.youtube.com/watch?v=gKTfnDA5wQg  
 
Senare under året lättade restriktionerna (tillfälligt) och det blev till slut möjligt att ha vårt 
uppskjutna jubileumsmöte 19-20 oktober i samverkan med Sundsvalls kommun. 
En snabb, sammanfattande Roadmovie från höstkonferensen finns här: 
https://www.youtube.com/watch?v=9AfdvmCL9MA  
De olika inslagen filmades och finns på YouTubesidan: 
https://www.youtube.com/channel/UC1RMo6l6--l8v92ut7qyz5A  
Första dagen började med studiebesök till olika informativa mål i Sundsvall, Eftermiddagen 
inleddes med en föreläsning med Caminos chefredaktör Johanna Stål kring vilka 
hållbarhetstrender som finns just nu, följt av ett panelsamtal om historia och framtid med 
Sekoms gamla och nya ordförande och samordnare. Sundsvalls miljöarbete presenterades av 
Linnea Mothander och Niklas Bergström. En beskrivning av hur nätverket av ekokommuner 
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började växa till under 1980-talet framfördes av pionjärerna Torbjörn Lahti och Gunnar Brundin. 
Avslutningsvis föreläste Ellinor Avsan om den nya SIS-standarden för hållbarhet i kommuner 
och regioner. 
 
Dag två inleddes med en repris av studiebesöken så att deltagarna fick möjlighet att göra ett 
alternativt besök. Efter ett förlängt mingel tog hållbarhetsnestorn Karl-Henrik Robèrt över och 
föreläste kring ”Hållbarhetens operativsystem”. Som en bonus dök sedan Sekomveteranen 
(numera pensionerad) Jan-Olov Andersson upp och läste en nyskriven dikt om hållbarhet.  
 
 
Gröna Nyckeltal 
Föreningens samarbete med Miljöbarometern resulterade i att årets tolv gröna nyckeltal samlades 
in och presenterades överskådligt på hemsidan.  
 
En revidering av nyckeltalen har inletts under ledning av expertgruppen.  
 
 
Information och marknadsföring 
Sveriges Ekokommuner lanserade 21 januari 2021 en medlemstidning ‒ både i tryckt form och en 
digital interaktiv version  
https://www.sebroschyr.se/Sveriges_Ekokommuner/WebView/. 
 
En tryckt tidning skickades också ut till alla Sveriges regioner och kommuner ‒ även till dem som 
inte är medlemmar. En stor tryckt upplaga var också planerad använda på olika event, 
seminarium med mera för att sprida information om föreningen och våra medlemmars 
hållbarhetsarbete. Pandemin har dock gjort att det inte har varit så många fysiska möten som 
planerat. 
 
11 nyhetsbrev med information om föreningen och medlemmarnas arbete har skickats ut under 
året ‒ både till kontaktpersonerna och till övriga intresserade. För att bli mer effektiv på 
omvärldsbevakning samt att sprida goda idéer i och utanför nätverket så håller föreningen också 
en nyhetstjänst som ser till att det alltid finns aktuella relevanta nyheter från medlemmarna på 
förstasidan av Sekoms webbplats. 
 
Efter att vår leverantör FS Data hade en stor serverkrasch i december 2020 (vilket helt slog ut vår 
e-post under mer än 1 vecka), så fick vi problem med vårt grupputskick via e-post till våra 
kontakttjänstepersoner som FS Data inte klarade av att lösa inom rimlig tid. Vi valde därför att byta 
leverantör av vår tjänst till Google Groups för att våra kontakttjänstepersoner skulle kunna 
fortsätta att använda sig av vårt grupputskick via e-post, men nu med en ny e-postadress 
sekom@googlegroups.com. Via gruppmejlutskicket har våra kontakttjänstepersoner möjlighet att 
ställa frågor eller göra en efterlysning om hur andra kontakttjänstepersoner gör eller hanterar 
saker och ting och kan hjälpa varandra. 
 
Sekom hade också 2 stycken webbinarier (som även finns som filmer på vår YouTube-kanal); 
Hållbar kommun- och regionsutveckling och Gröna Nyckeltal.  
 
En uppdaterad version av föreningens Powerpointpresentation finns för nerladdning via vår 
webbplats för att kunna användas av den som vill presentera föreningens arbete.  
 
Sekom har en extern sida på Facebook @sverigesekokommuner där vi informerar om aktiviteter 
i föreningen och hos medlemmarna. Antal följare på sidan är 1493. Föreningens kontaktpersoner 
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har också en så kallad privat grupp på Facebook, Sekom Forum (som man får ansöka om tillträde 
till) med 137 medlemmar. Sekom har också ett Twitterkonto @ekokommun där antalet följare är 
602 st. Föreningens nyligen startade YouTube-kanal 
https://www.youtube.com/channel/UC1RMo6l6--l8v92ut7qyz5A, där vi numera visar och 
lagrar våra webbinarier och filmer, har 36 prenumeranter. Webbinariet Att koldioxidbudgetera på 
kommunal nivå är den film som hitintills har haft flest visningar, 223 st. 
 
Sekom hade med en helsida i kampanjen Kommuner i framkant i en bilaga till Aftonbladet i 
december. Ytterligare ett flertal mindre annonser infördes under året i relevanta tidningar och 
webbplattformar.  
 
Sveriges Ekokommuner har också sedan många år en permanent plats på Ekocentrums fysiska 
miljö- och hållbarhetsutställning i Göteborg, där vår verksamhet presenteras för besökare. När 
Ekocentrum under 2021 tvingades att byta lokal och även gå över till digitala presentationer på 
grund av pandemin så införde man även en digital utställning. Denna utställning är ett 
komplement till Ekocentrums fysiska utställning som numera finns i Gamlestadens 
fabriksområde i Göteborg. Länk till Sekoms sida i den digitala utställningen: https://digital-
utstallning.ekocentrum.se/utstallare/sveriges-ekokommuner/ 
 
 
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”. Standarden släpptes vid 
ett lanseringsevenemang 30 september och togs fram av kommitténs arbetsgrupp 3 under 
ordförandeskap av Sekoms styrelseledamot Ellinor Avsan. 
 
 
Samarbete med andra nationella organisationer 
Sveriges Ekokommuner höll i punkten ”Koldioxidbudget – men sen då?” under Aktuell 
Hållbarhets konferens Hållbar Kommun den 11 maj. Talare var av Lisa Wälitalo (Blekinge 
Tekniska Högskola), Martin Wetterstedt (Uppsala universitet) och Sanna Olsson (Karlskrona 
kommun). Senare i programmet hade även Ellinor Avsan en dragning om den nya SIS-
standarden för hållbar utveckling.  
 
Under året har diskussioner förts med Klimatkommunerna och Uppsala universitet om eventuell 
samverkan kring koldioxidbudgetering. 
 
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. Refarm 2030 och Miljö 
Linné har slagits samman till en organisation (Refarm Linné). Sekom håller kontakten med 
föreningen, men har lämnat det aktiva arbetet i styrelsen. 
 
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. Projektet har fortsatt in i fas två där konkreta 
verktyg håller på att utvecklas, och beräknas färdigt under hösten 2022. 
 
Sekoms samordnare har representerat föreningen i länsstyrelsernas nationella referensgrupp för 
kommunstöd och miljömål och naturvårdsverkets referensgrupp ”Textilsmart” (avslutat). 
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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. Under 2021 har 
den pågående pandemin gjort att studiebesök från internationella ekokommuner har uteblivit. 
Däremot pågår samarbete med det Nordamerikanska ekokommunnätverket för att försöka få till 
”virtual sustainable tours” som delvis kan ersätta fysiska studiebesök. Planeras att genomföras 
under 2022. 
 
Samarbetet med det etiopiska ekokommunnätverket har varit vilande under året, beroende på 
pandemin och det pågående inbördeskriget. 
 
Samarbetet med det Chilenska ekokommunnätverket är vilande för tillfället. Det finns dock ett 
påskrivet samarbetsavtal. 
 
Tommy Lindström har fortsatt att representera Sekom i samarbete med det argentinska 
miljökommunnätverket RAMCC. Under en kurs om gröna jobb har han föreläst vid tre tillfällen, 
samt även hållit en föreläsning vid universitetet i Junin. Vid samtliga tillfällen har goda exempel 
från Sekoms medlemmar använts som åskådningsmaterial. Samtliga möten digitala. 
 
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 2021 blev positivt med ett överskott på 51 000 
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. 
 
Karlskrona den 1 mars 2022 
 
För styrelsen i Sveriges Ekokommuner 

 
 

Magnus Larsson 
Ordförande 


