


Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och 
regioner. Vår vision är ett hållbart Sverige och vår utgångspunkt är ett eko-
system i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.
 
Sveriges Ekokommuner är också ett forum och en mötesplats där politiker 
och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. 
Detta gör vi genom bland annat seminarier, utbildningar och vår hemsida. 
Genom våra gemensamma nyckeltal följer vi upp att utvecklingen i  
medlemskommunerna går åt ”rätt” håll, d v s mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar också aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som  
rör det uthålliga samhället. Ju större föreningen är, ju starkare röst får vi. 
Och som medlem kan även din kommun vara med och påverka! I och med 
att ett beslut om medlemskap fattas på högsta politiska nivå i kommunen, 
lyfts frågorna kring hållbar utveckling högre upp på dagordningen.  
Medlemskapet ger också debatten i hemkommunen en större tyngd. 

”Falkenberg gick med i Sekom 1995, från start. Politikerna tyckte det stämde 
väl med Falkenbergs satsning på förnybar energi, det långsiktiga arbetet 
mot försurningen och andra hållbarhetsfrågor. Kommunens energibolag har 
affärsidén att endast producera ”Bra miljöval energi” och bostadsbolaget har 
byggt 8-vånings lågenergihus samtidigt som äldre bestånd effektiviseras. 
Kommunens vision ”Falkenberg växer för en hållbar framtid” samt Plan för 
ekologisk hållbarhet finns antagen sedan 2007 och rimmar bra med Sekoms 
fyra kriterier för hållbarhet. Att vara medlem i Sekom innebär att Falkenbergs 
kommun kan marknadsföra sitt hållbarhetsarbete i ett produktivt och öppet 
nätverk och samtidigt ta del av erfarenheter från 85 andra kommuner i hela 
Sverige.” Jan-Olof Andersson, Hållbarhetsstrateg, Falkenbergs kommun

Sveriges Ekokommuner  
- ett ledande nätverk för hållbar utveckling

Vad får du som medlem?
Som medlem får både kommunens politiker och tjänstemän ett 
omfattande kontaktnät av kunniga personer. Genom föreningens 
hemsida går det att på ett enkelt och effektivt sätt snabbt komma i 
kontakt med dessa för att sprida information och få svar på frågor.

Föreningen har beslutat om tolv gemensamma nyckeltal för att 
följa utvecklingen mot hållbarhet i kommunerna. Som medlem får 
du stöd i arbetet med nyckeltalen och möjlighet att jämföra din 
egen kommun med andra. Dessutom får du delta i föreningens 
utbildningar, seminarier och nätverksträffar. 

“Under många år har vi arbetat systematiskt för att stärka  
miljöprofilen där en hållbar utveckling ska genomsyra våra  
beslut och 2009 utnämndes Helsingborg till Sveriges bästa 
miljökommun. Vårt medlemskap i Sveriges ekokommuner har 
hjälpt oss att strukturera arbetet, dra nytta av nätverket och  
inspirerat oss att komma vidare. Med gemensamma krafter  
kan vi hjälpas åt att lyfta det lokala och regionala miljöarbetet  
men också vara en resurs och förebild för andra länder. “  
Lars Thunberg, ordförande i Sveriges ekokommuner och  
i Helsingborgs miljönämnd 

Vad krävs för att bli medlem?
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att fullmäktige 
eller kommun-/landstingsstyrelsen beslutat att ansöka om med-
lemskap. Kommunen/Landstinget ska ha antagit ett program för 
det lokala hållbarhetsarbetet och arbeta för följande vetenskapligt 
framtagna kriterier för ett hållbart samhälle.

1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka  
i naturen  

2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen  

3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och  
mångfald får inte utarmas  

4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så  
att människor kan tillgodose sina behov

Vid ansökan om medlemskap ska fullmäktiges eller kommun-/
landstingsstyrelsens beslut om ansökan lämnas in till föreningens 
kansli tillsammans med det antagna programmet för miljö- och 
hållbarhetsarbete. Ansökan tas sedan upp på kommande  
styrelsemöte för beslut. 
 
 
”Vi drog igång ett stort Agenda 21-arbete under 1994 och att  
bli ekokommun var en naturlig fortsättning. Medlemskapet  
ger oss möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuner.  
På köpet får vi hjälp att hitta lösningar på problem, stöd och  
hejarop, viss opinionsbildning och inte minst goodwillen att  
vara en ekokommun. Jag skulle rekommendera andra  
kommuner att gå med  av flera skäl. Bland annat för att få  
stöd och hjälp av likasinnade och för att kunna driva gemen- 
samma frågor via opinionsbildning”. Johanna Pettersson,  
Agenda 21-samordnare, Huddinge kommun



Därför bildades Sveriges Ekokommuner

Ekokommunbegreppet lanserades i Norden 1980 genom den finska 
kommunen Suomussalmi. Tre år senare introducerades begreppet  
i den svenska kommunen Övertorneå.

Prefixet Eko, som till en början var en förkortning av ekologi, kom  
på ett tidigt stadium också att stå för ekonomi. ”Ekonomisk utveck- 
ling och ekologisk balans ska således förenas i en och samma  
utvecklingsstrategi. Detta tror vi är det bästa sättet att dra nytta  
av kommunens fördelar och åstadkomma en hållbar utveckling”  
(Ur handlingsprogrammet Stiftelsen Ekotopen i Övertorneå 1986).

Det arbete som inleddes inspirerade andra kommuner i landet. Ett 
nätverk av ekokommuner bildades som ett svar på kommunernas 
ökade efterfrågan på stöd och hjälp i ekologisk samhällsplanering.  
År 1995 beslutade nätverket att det skulle skapas en stadigare  
grund att stå på. Då bildades föreningen Sveriges Ekokommuner  
och det inrättades ett gemensamt kansli för medlemskommunerna. 

 

Vad kostar det att vara medlem?

Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. 
Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet.  
För närvarande är den fasta avgiften 3000 kr och den rörliga  
avgiften 20 öre per kommuninvånare med ett maxtak på  
150 000 invånare.

Vill du ha mer information?
Kontakta gärna Sveriges Ekokommuners kansli.

Sveriges Ekokommuner
Kommunledningsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Telefon 0455-30 30 00
E-post: kansliet@sekom.se 
www.sekom.se


