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§ 164 Uppsägning av medlemskap i Sveriges
ekokommuner samt medlemskap i Gröna
städer
Sammanfattning

Haninge kommun är sedan 2007 medlem i Sveriges ekokommuner.
Sveriges ekokommuner är en organisation för kommuner och
regioner som syftar till att främja utvecklingen av ett hållbart
samhälle ur ett ekologiskt perspektiv, med koppling till de båda
övriga perspektiven på hållbar utveckling. Kommunen föreslås
säga upp sitt medlemskap i föreningen.
Haninge kommun föreslås ansöka om medlemskap i Gröna städer.
Gröna städer är en tvärsektoriell organisation som syftar till att
stimulera ett ökat samarbete och verka för en hållbar
samhällsbyggnadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun föreslås utträda ur Sveriges ekokommuner till
förmån för Gröna städer. Kommunstyrelseförvaltningens
bedömning är att ett medlemskap i Gröna städer skulle stärka
kommunen i dess nuvarande expansiva fas, med fokus på hållbar
stadsutveckling. Detta skulle möjliggöra för kommunen med en
benchmark inom dessa frågor.
Medlemskapet i Sveriges ekokommuner möjliggör bland annat för
en jämförelse mellan medlemsorganisationerna inom tolv utvalda
nyckeltal. Dessa mäter bland annat koldioxidutsläpp,
kollektivtrafikresande, odling och skogsbruk, avfallsmått samt
andel ekologiska livsmedel. Förvaltningens bedömning är att
flertalet av dessa nyckeltal mäts även inom ramen för andra,
kostnadsfria mätningar från bland annat SKL, länsstyrelsen och
Trafikförvaltningen.
Avgiften i Gröna städer är 25 000 kr, en fast avgift för kommuner
med färre än 100 000 invånare. Avgiften för medlemskap i
Sveriges ekokommuner uppgår till cirka 31 000 kr, bestående av en
fast avgift om 4 000 kr samt en rörlig avgift på 30 öre per invånare.
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Ett utträde ur Sveriges ekokommuner till förmån för Gröna städer
skulle därmed medföra en något lägre kostnad för kommunen.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun utträder ur Sveriges ekokommuner.
2. Haninge kommun ansöker om medlemskap i Gröna städer.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Vänsterpartiets
tilläggsförslag ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun utträder ur Sveriges ekokommuner.
2. Haninge kommun ansöker om medlemskap i Gröna städer.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Sveriges ekokommuner, Gröna städer
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