
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på Region Gotland/Teams 2022-07-06 i samband med 
sommarmöte 
 
Närvarande: 
Styrelsen 
Magnus Larsson, ordförande 
Ellinor Avsan 
Calle Morgården 
Jan-Åke Larsson 
Kenneth Hällbom 
Maritha Meethz 
Anna Bodjo 
Sven Nordlund 
Arne Jonsson 
Anders Ramstrand 
Ej närvarande: 
Mona Forsberg 
Kjell Bergkvist 

 
Expertgrupp 
Camilla Wester 
Karin Larsson 
Linnea Mothander 
Jonas Edin 
Åsa Terent 
Gunilla Jonsson 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
 

 
1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs och 
expertgruppen adjungeras till mötet.  
 
2. Val av justeringsperson 
Ellinor Avsan utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
4. Fyllnadsval till expertgruppen 
Linnea Mothander från Sundsvalls kommun väljs in i expertgruppen och hälsas mycket 
välkommen! 
 
5. Verksamhetsplanering 
Verksamhetsplanen gås igenom och uppdateras. Det diskuteras också hur föreningens löpande 
arbete bäst kommuniceras till medlemmarna. Nyhetsbrevet kan tex användas för att rapportera 
om hur verksamhetsplanen uppfylls. Västerviks kommun har erbjudit sig att vara värd för 
årsmötet 2023. Styrelsen beslutar enligt detta. Kansliet kontaktar Västervik för att diskutera 
lämpliga datum. 
 
6. Revidering av nyckeltalen 
Camilla Wester från expertgruppen går igenom det nya förslaget som utarbetats i samarbete 
med Miljöbarometern. En del förändringar tillkommer under diskussionen. Beslutas att 
redovisa och diskutera de föreslagna förändringarna vid ett medlemswebbinarium 21 oktober. 



 
7. Sekoms seminarium under Almedalen 
Allt är klart inför eftermiddagens seminarium på temat ”Vilka är framgångsfaktorerna för ett 
lyckat arbete med Agenda 2030” i samverkan med Region Gotland. Caroline Stenvall är 
moderator och ett antal medlemmar delar med sig av goda exempel: 
Jonas Edin från ekokommunen Lerums Kommun pratar om framgångsfaktorer och sin 
omvärldspaning på hur kommuner och regioner som lyckats särskilt bra med sitt Agenda 
2030-arbete hur de har gått tillväga. Goda exempel presenteras från ekokommunen 
Karlskrona kommun, ekokommunen Region Gotland samt ekokommunen Enköpings 
kommun. Det hela avslutas med ett panelsamtal. 
Seminariet finns att se på YouTube: https://youtu.be/fJTN2eU32-4  
 
8. Medlemsfrågor 
Inga särskilda medlemsfrågor att diskutera. 
 
9. Omvärldsbevakning 
Under Almedalsveckan är det ett stort fokus på energifrågor. 
 
Det finns problem med att oseriösa företag i Sverige samlar in avfall utan att det tas omhand 
på rätt sätt – eller alls! Det kanske är något som Sekom ska titta närmare på? 
 
10. Övrigt 
SIS standarden för hållbar utveckling i kommuner och regioner (SS 854000) finns nu översatt 
till Engelska, och arbetet med att få den accepterad som en europeisk standard har börjat. 
 
Det finns en nystartad teknisk kommitté inom SIS som arbetar med biologisk mångfald – 
kansliet undersöker om det är intressant för Sekom att delta i den. 
 
Kenneth har haft ett möte med ICLDs generalsekreterare Johan Lilja för att diskutera 
eventuell samverkan när det gäller kommunala partnerskap. På senare tid har man utvecklat 
samarbetena till att även omfatta klimat och miljö som ses som väsentliga fokusområden i ett 
demokratiskt samhälle. Ett antal ekokommuner är redan med, men Sekom skulle kunna vara 
med och slå ett slag för att fler kommuner skaffar sig samarbetskommuner i 
utvecklingsländer. 
 
11. Nästa möte 
Kansliet skickar ut en doodleförfrågan med datum en tid efter valet 11 september. 
 
12. Avslutning 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
Kenneth Gyllensting  Magnus Larsson Ellinor Avsan 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


