
Protokoll fört vid styrelsemöte/vintermöte med Sveriges Ekokommuner 14/12 2021 på 
hotell Adlon, Stockholm och online 

Närvarande: 

Styrelsen 
Magnus Larsson, ordförande 
Ellinor Avsan 
Arne Jonsson 
Kristin Ögren 
Kenneth Hällbom 
Carl-Gustaf Morgården 
Anna Bodjo 
Sven Nordlund 
Kjell Bergkvist 
Maritha Meethz 

Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 

Expertgruppen 
Jonas Edin 
Åsa Terent 
Camilla Wester 
Karin Larsson 
Gunilla Jonsson

Gäst: Cecilia Enquist, punkt 4 

Ej närvarande: 
Marie Brandt 
Jan-Åke Larsson 
Mona Forsberg 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning, adjungering av expertgruppen
Ordföranden hälsade välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
Expertgruppen adjungeras till dagens möte.

2. Val av justeringsperson
Maritha Meethz utses att jämte ordföranden justera protokollet

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

4. Future Minds
Cecilia Enquist från Fryshuset presenterar Future Minds, ett treårigt kunskapsprogram för
gymnasiet, som rustar lärare och unga med kunskap i hållbarhetsfrågor. Projektet har 16
pilotskolor spridda över landet och drivs tillsammans med kommun och näringsliv.
Diskussion kring möjlig samverkan, bland annat kanske ett medlemswebbinarium med
representant från någon pilotskola i en ekokommun? Kansliet undersöker närmare.

5. Årsmöte 2022
Årskonferensen är 6-7 april i samverkan med Smedjebacken och Ludvika kommuner.
Ambitionen är att det ska bli ett fysiskt möte och planeringen utgår från det. Hotell är bokat i
Ludvika och konferenslokal bokad i Smedjebacken. Även konferensmiddagen 6 april blir i
Smedjebacken i samverkan med restaurangskolan. Studiebesök är under planering, men ännu



är inga talare kontrakterade. Mötet diskuterar eventuell inriktning och beslutar att om möjligt 
få talare kring energiutmaningen (etablering av energikrävande industri i Norrland) och 
regenerativa samhället/cirkulär ekonomi. Tomas Kåberger nämns som en möjlig föreläsare. 
Kansliet arbetar vidare med programmet tillsammans med värdkommunerna. Anmälan 
beräknas öppna i mitten av Januari. 
 
6. Sommarmöte 2022 
Sommarmötet för att diskutera strategifrågor planeras som ett fysiskt möte under v 27 i 
Almedalen, gärna i samverkan med ekokommunen Gotland. Stugor/lägenheter för 20 
personer är bokade vid Kinnerstugan av Bro orienteringsklubb. Om möjligt anordnas också ett 
seminarium. Kansliet arbetar vidare med detaljerna. 
 
7. Internationell konferens i Helsingborg 1-3 juni 
Sekom har fått frågan att vara medarrangör vid den internationella konferensen UF22 som 
arrangeras under medverkan av ekokommunen Helsingborg. Det innebär inget ekonomiskt 
åtagande för föreningen, utan bara att visa stöd stöd och hjälpa till med att sprida information 
om konferensen. Beslutas att gå in som medarrangör. 
 
8. Virtual Sustainable Sweden Tour 2022 
Under året har det förts diskussioner med de amerikanske ekokommunerna och Sustainable 
Sweden Association om att utveckla de studiebesök som brukar arrangeras hos svenska 
ekokommuner till att kunna bli virtuella som komplement. Ett första test kommer att köras till 
våren med Övertorneå (27 januari) och Karlskrona/BTH (2 mars) som värdar. 
 
9. SIS – kommande arbete i TK 588 (Hållbara städer och samhällen) 
Standarden kring hållbar utveckling i kommuner och regioner är färdig och släpptes 30 
september. Beslutas att Sekom blir kvar i kommittén under 2022 också för att se vilka nya 
projekt som kommer. 
 
10. Medlemsfrågor 
Fortfarande ingen reaktion från Region Norrbotten kring styrelsens avslag på regionens 
ansökan om utträde fattat på delegation. De har betalat årets medlemsavgift. 
 
11. Omvärldsbevakning 
Livsmedelsverket har rapporterat att det är brist på fällningskemikalier för reningsverk. Kan 
kanske påverka utsläppen. 
 
Sveriges kommuner kommer att behöva förhålla sig till den planerade ökade elåtgången när 
många elintensiva industrier etableras framför allt i Norrland. Bland annat beräknas önskemål 
om vindkraftsutbyggnad att öka. Det kan också innebära en stor ökning av invånarantalet 
vilket behöver planeras noggrant för att inte belasta miljön.  
 
12. Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen gicks igenom och uppdaterades inför årsmötet. 
 
13. Övrigt 
Inget övrigt. 
 
 
 



14. Nästa möte 
Datum sätts via doodleförfrågan för beslut om årsmötesdokumenten (bokslut, budget, 
verksamhetsberättelse). 
 
15. Avslutning 
Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla deltagare God Jul. Med en förhoppning 
om att fysiska möten går att få till under 2022 förklaras mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Kenneth Gyllensting  Magnus Larsson Maritha Meethz 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


