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§ 172 2019.432 KS

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda
Andersson (MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) lämnade den 29 maj 2019, § 112 en motion till kommunfullmäktige
om deltagande i Sveriges Ekokommuner (SEKOM).
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska bli medlem i Sveriges Ekokommuner.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019, § 115 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2019 lämnat följande yttrande:
SEKOM är en ideellt driven samarbetsorganisation för kommuner och regioner. Inom
SEKOM hanteras gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar
utveckling. Som medlem i SEKOM får kommunen tillgång till rådgivning i miljö- och
hållbarhetsfrågor, utbildningar och samverkan med andra kommuner. I
ekokommunkonceptet utgår man från att utvecklingsstrategin i kommunen ska bygga på
kommunens miljö, det lokala näringslivet och den lokala livsstilen. Ekonomisk utveckling och
ekonomisk balans ska förenas i samma strategi. I dag finns det 104 ekokommuner och 6
ekoregioner.
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt med aktiv omvärldsbevakning och att lära av
andra, till exempel genom nätverk. Kommunen deltar aktivt i ett flertal nätverk och
överenskommelser inom miljö- och klimatområdet, så som Energikontor Västs
miljöstrategnätverk, Kemikalieinspektionens nätverk för giftfri vardag, VGR:s nätverk för
hållbart resande och den regionala kraftsamlingen Klimat 2030. Samtliga är välfungerande
och ger tillsammans bred kunskapsbas, stöd och input i den pågående omstarten av det
strategiska miljö- och klimatarbetet. Dock är det resurskrävande att bedriva ett aktivt
medlemskap, såväl tidsmässigt som ekonomiskt, och på grund av redan pågående
nätverksåtaganden är det inte motiverat att ansluta till fler nätverk.
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs det att kommunen har ett aktuellt
miljöprogram eller liknande där kommunens hållbarhetsambitioner framgår. Detta saknas i
Alingsås kommun idag och ansökan om medlemskap är därför inte möjlig.
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KS § 172, forts
Arbetsutskottet har den 2 oktober 2019, § 154 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras för yttrande från miljöskyddsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden, samt för redogörelse av vilka krav som ställs för att ett
styrdokument ska omfattas av tolkning som miljöprogram.
Anna Hansson (MP) föreslår, om kommunstyrelsen inte beslutar att återremittera ärendet, att
motionen bifalls.
Simon Waern (S) och Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls..
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att Anna Hanssons förslag om återremiss bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Hanssons ändringsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Beslut
KS § 172, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Deltar ej i beslut
Jens Christian Berlin (L) och Stefan Bedö (L) deltar inte i handläggning och beslut.
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