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Redovisning av beredd motion om medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner, motionär: Fred Rydberg (KD) 

Fullmäktige överlämnade motionen till miljö- och tekniknämnden för 
beredning 2011-02-28, § 25. 

Av motionen framgår bland annat följande: Sveriges Ekokommuner är ett 
nätverk för kommuner och landsting med ambitioner att verka för en hållbar 
utveckling. Att tillsammans med andra kommuner dela erfarenheter och 
kunskaper på miljöområdet innebär många vinster. 

Motionären föreslår at kommunen ansluts till föreningen. Kravet för att 
ansluta sig till föreningen är att fullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar 
att låta fyra principer för en hållbar utveckling vara vägledande för 
kommunens verksamhet. 

 Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen. 
 Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i 

naturen. 
 Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte 

systematiskt utarmas. 
 Effektiv och rättvis resursomsättning. 
 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

att anta de fyra Systemvillkoren som vägledande för kommunens 
verksamhet och dess olika beslut samt att ansöka om medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner. 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2011-05-18, § 73, framgår bland 
annat följande: 

För att Håbo kommun ska kunna ansöka om medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner krävs ett gediget arbete med att ta fram ett miljö- och 
hållbarhetsprogram. Detta görs företrädesvis under samt arbetas ihop med 
den föreslagna miljöplanen/programmet 2011-2012. Miljöprogrammet kan 
därefter antas under vintern 2012. Detta skulle innebära att kommunen 
tidigast vintern 2012 kan ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
Under arbetes gång med miljöprogrammet kan Håbo kommun dock delta 
som observatör i Sveriges Ekokommuner. 

Sveriges Ekokommuner är en ideell förening som grundades 1995 och som 
strävar mot målet att alla Sveriges kommuner ska bli hållbara. 
Verksamheten grundar sig på Det Naturliga Stegets definition av hållbar 
utveckling som bygger på principen att ett hållbart samhälle är ett samhälle 
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De fyra systemvillkoren är: 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för: 

mhällets produktion 

. Hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. 

plementera bör de också arbetas in i det kommande 
miljöprogrammet. 

ö- 

ram 
m är 1,5 år. Miljöprogrammet kan därefter antas under 

 
rösträtt i Sveriges Ekokommuner under tiden som vi tar fram ett 

§ 4 Kommun, som ännu inte fattat erforderliga beslut för medlemskap får 
 möten som observatör utan rösträtt under ett år. 

 anse motionen 

. Överlämna svar på motionen till kommunfullmäktige. 

som kan behålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors 
förmåga att tillgodose sina behov inte hindras. I dag har Sveriges 
Ekokommuner 80 medlemmar (varav två är Enköping och Sigtuna). 

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska 
kommunen ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett 
övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets 
Agenda 21. Kommunen ska bedriva sitt arbete enligt det antagna 
programmet och de fyra systemvillkoren ska beaktas i samtliga kommunala 
beslut. 

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 
2. Koncentrationsökning av ämnen från sa
3. Undanträngning med fysiska metoder. 
4
 
Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan besluta redan nu om att 
anta de fyra systemvillkoren som vägledande för kommunens verksamhet. 
För att dessa ska im

För att godkännas som medlemmar i Sveriges Ekokommuner måste 
kommunen vidare ha antagit ett hållbarhetsprogram. Enligt beslut i milj
och tekniknämnden  2011-04-06 gavs miljö- och teknikförvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram ett miljöprogram under mandatperioden, vilket 
anses giltigt som hållbarhetsprogram. Den uppskattade tiden för att ta f
ett miljöprogra
vintern 2012.  

Det finns en möjlighet för Håbo kommun att delta som observatör utan

miljöprogram. Detta i enlighet med Sveriges Ekokommuners stadgar: 

deltaga i föreningens

Nämndens beslut 

1. Godkänna förvaltningens svar på motionen och därmed
besvarad. 

2
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11-05-23 § 106. 

 

Beslutsunderlag 
– Motion från Fred Rydberg (KD). 
– Fullmäktiges beslut 2011-02-28, § 25. 
 Miljö- och tekniknämndens beslut 2011 05-18, § 73. –

– Kommunstyrelsens förslag till beslut 20
 
Styrelsen instämmer i nämndens yttrande.  
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 
 
I samband med fullmäktiges behandling av ärendet meddelar miljö- och 
tekniknämndens ordförande att förvaltningen för närvarande undersök

öjligheten för deltag
er 

ande i föreningens möten som observatör, utan 
strätt, under ett år. 

ommunfullmäktiges beslut  

ns 

tan rösträtt under ett år, att motionen därmed ska anses 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

m
rö
 

K
 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till miljö- och tekniknämnde
yttrande 2011-05-18, § 73 samt förvaltningens undersökning om 

 till kommunens deltagande i föreningens möten som möjligheten
observatör, u
besvarad. 
_________ 
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