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Politisk representant i Sveriges Ekokommuner 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2016 beslutades att bifalla motion nr 24/2015 om 
medlemskap i fö reningen Sveriges Ekokommuner. På Sveriges Ekokommuners styrelsemöte den 19 
oktober 2017 godkändes Österåkers ansökan om medlemskap i föreningen. Österåkers hållbarhetsstrateg 
deltar som tjänsterepresentant och förvaltningen föreslår att den politiska representant som väljs har 
deltagit i arbetet med Österåkers miljömål. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
Som politisk representant i föreningen Sveriges Ekokommuner utse 

Bakgrund 
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och 
regioner för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar 
utveckling. Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk 
grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet (mer information finns 
här). 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2016 (2016-05-23 KF § 4:17) beslutades att bifalla 
modon nr 24/2015 om medlemskap i fö reningen Sveriges Ekokommuner med hänvisning till att ett 
utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och hållbarhets frågor är positivt och att kommunen bedöms att 
kunna dra nytta av att få information och inspiration från andra kommuners miljö- och 
hållbarhetsarbete. 

Den 29 september 2017 skickade Österåker in en ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, 
vilken godkändes på föreningens styrelsemöte den 19 oktober 2017. 

Varje medlemskommun utser en politiker och en tjänsteperson som representerar kommunen gentemot 
föreningen. Österåkers hållbarhetsstrateg deltar som tjänsterepresentant. 

Förvaltningens slutsatser 
En fördel kan vara om den som utses som kommunens politiska representant i föreningen Sveriges 
Ekokommuner har deltagit i arbetet med Österåkers miljömål då detta säkerställer kontinuitet i 
kommunens arbete inom miljöområdet. 
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Bilagor 
1. Utdrag Kommunfullmäktiges proto koll daterad 2016-05-23 KF § 4:17 
2. Ansökan om medlemskap i Sverig es Ekokommuner daterad 2017-09-29 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

ina Cederlöl 
Hållbarhetsstrateg 
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