
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 134 2012/040 8 

Justering   Exp: 2012-12-22 Utdragsbestyrkande 

Motionärerna, Klk, akten 

Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Kommunfullmäktiges beslut: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun ska ansöka om

medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

2. Någon ansvarig politiker utses inte, utan det är kommunstyrelsen i sin
helhet som ska vara ansvarig.

3. Motionen är därmed bifallen.

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Jenny Larsen (KD) och Mikael Wahss (MP) har 
inlämnat en motion 2012-01-30 med förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli 
hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995 och har 83 kommuner 
som medlemmar. Föreningen har som mål att främja utvecklingen för ett 
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till 
det ekonomiska och sociala perspektivet. 

Verksamheten utgår från fyra hållbarhetskriterier: 
- Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen. 
- Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen. 
- Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte 

utarmas. 
- Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan 

tillgodose sina behov. 

Föreningen vill vara en föregångare, kunskapsförmedlare och bidra till 
erfarenhetsutbyte. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och 
en politiker i ledande ställning. 

För att bli medlem krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett 
program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sin 
verksamhet. Årligen redovisar kommunen 12 st miljönyckeltal som belyser 
om kommunen närmar sig en hållbar utveckling. 

forts. 
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Yttrande över motionen har lämnats av kommunledningskontoret daterad 
2012-11-05, där det föreslås att Vaggeryds kommun ansöker om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner och att motionen därmed anses 
bifallen. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att Vaggeryds 
kommun ska ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner enligt 
kommunledningskontorets förslag. Men någon ansvarig politiker ska inte 
utses, utan det är kommunstyrelsen i sin helhet som ska vara ansvarig. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2012, § 206 föreslå 
kommunstyrelsen att: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun ska ansöka om 

medlemskap i Sveriges Ekokommuner.  

2. Någon ansvarig politiker utses inte, utan det är kommunstyrelsen i sin 
helhet som ska vara ansvarig. 

3. Motionen är därmed bifallen. 
 
Kommunstyrelsen fattade samma beslut den 28 november 2012, § 198. 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
 
Yrkanden 
Jenny Larsen (KD) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
antaget. 
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Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun ska ansöka om

medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

2. Någon ansvarig politiker utses inte, utan det är kommunstyrelsen i sin
helhet som ska vara ansvarig.

3. Motionen är därmed bifallen.

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Jenny Larsen (KD) och Mikael Wahss (MP) har 
inlämnat en motion 2012-01-30 med förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli 
hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995 och har 83 kommuner 
som medlemmar. Föreningen har som mål att främja utvecklingen för ett 
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till 
det ekonomiska och sociala perspektivet. 

Verksamheten utgår från fyra hållbarhetskriterier: 
- Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen. 
- Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen. 
- Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte 

utarmas. 
- Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan 

tillgodose sina behov. 

Föreningen vill vara en föregångare, kunskapsförmedlare och bidra till 
erfarenhetsutbyte. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och 
en politiker i ledande ställning. 

För att bli medlem krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett 
program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sin 
verksamhet. Årligen redovisar kommunen 12 st miljönyckeltal som belyser 
om kommunen närmar sig en hållbar utveckling. 

forts. 
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Yttrande över motionen har lämnats av kommunledningskontoret daterad 
2012-11-05, där det föreslås att Vaggeryds kommun ansöker om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner och att motionen därmed anses 
bifallen. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att Vaggeryds 
kommun ska ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner enligt 
kommunledningskontorets förslag. Men någon ansvarig politiker ska inte 
utses, utan det är kommunstyrelsen i sin helhet som ska vara ansvarig. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2012, § 206 föreslå 
kommunstyrelsen att: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun ska ansöka om 

medlemskap i Sveriges Ekokommuner.  

2. Någon ansvarig politiker utses inte, utan det är kommunstyrelsen i sin 
helhet som ska vara ansvarig. 

3. Motionen är därmed bifallen. 
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Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun ska ansöka om

medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

2. Någon ansvarig politiker utses inte, utan det är kommunstyrelsen i sin
helhet som ska vara ansvarig.

3. Motionen är därmed bifallen.

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Jenny Larsen (KD) och Mikael Wahss (MP) har 
inlämnat en motion 2012-01-30 med förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli 
hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995 och har 83 kommuner 
som medlemmar. Föreningen har som mål att främja utvecklingen för ett 
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till 
det ekonomiska och sociala perspektivet. 

Verksamheten utgår från fyra hållbarhetskriterier: 
- Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen. 
- Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen. 
- Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte 

utarmas. 
- Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan 

tillgodose sina behov. 

Föreningen vill vara en föregångare, kunskapsförmedlare och bidra till 
erfarenhetsutbyte. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och 
en politiker i ledande ställning. 

För att bli medlem krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett 
program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sin 
verksamhet. Årligen redovisar kommunen 12 st miljönyckeltal som belyser 
om kommunen närmar sig en hållbar utveckling. 

forts. 
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Yttrande över motionen har lämnats av kommunledningskontoret daterad 
2012-11-05, där det föreslås att Vaggeryds kommun ansöker om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner och att motionen därmed anses 
bifallen. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att Vaggeryds 
kommun ska ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner enligt 
kommunledningskontorets förslag. Men någon ansvarig politiker ska inte 
utses, utan det är kommunstyrelsen i sin helhet som ska vara ansvarig. 
 
 
 
 
 
 
 








