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Till styrelsen och medlemmar i FAH Kommunerna och Miljön 

Med anledning av att styrelsen för FAH Kommunerna och Miljön (FAH) beslutat att föreslå en 

namnändring till Sveriges miljökommuner vill Sveriges Ekokommuner (Sekom) föra fram följande.  

FAH och Sekom har tillsammans med Klimatkommunerna den gemensamma målgruppen kommuner. 

Fokus ligger på miljöfrågor, men våra tre föreningar har olika inriktningar som delvis kompletterar 

varandra. Sveriges Ekokommuner och Klimatkommunerna har likartade namn och även en mer 

likartad verksamhet där opinionsbildning, kommunikation, temakonferenser och internationellt 

nätverksarbete ligger i fokus. Sekom bildades som ideell förening 1995 och sedan 2003 då 

Klimatkommunerna bildades har kansli och övriga aktiva i våra respektive föreningar fått många 

frågor om vilken förening man ska välja att gå med i och vad som skiljer. Även de som redan är 

medlemmar undrar vad som skiljer och om det finns vits i att vara med i fler föreningar som har så 

pass likartade namn. En sammanfattande skillnad är att Klimatkommunernas fokus logiskt nog ligger 

på klimatfrågor medan ekokommunerna har ett bredare perspektiv och adresserar hållbar utveckling 

i vid bemärkelse med det ekologiska som grund. 

När det gäller kopplingen mellan Sveriges Ekokommuner och FAH har få eller inga sådana frågor lyfts 

och det har ansetts självklart att man har nytta och behov av att vara med i både FAH och Sekom. 

Sekom har idag drygt 100 medlemskommuner, FAH har drygt 200 och Klimatkommunerna strax 

under 40. Många kommuner är med i två av föreningarna och några är med i alla tre. 

När FAH nu diskuterar att byta namn till Sveriges miljökommuner ser vi en stor risk att såväl ni som 

Sveriges Ekokommuner och Klimatkommunerna kan påverkas negativt, då alla tre namnen kommer 

att vara snarlika och associera till samma typ av verksamhet, fast vi alla har lite olika inriktning. 

Risken finns att flera kommuner skulle kunna komma att ompröva om man verkligen ska vara 

medlemmar i fler än en av föreningarna Sveriges Ekokommuner, Klimatkommunerna och Sveriges 

miljökommuner.  

Vi i styrelsen för Sveriges Ekokommuner kommer självfallet att respektera medlemmarnas beslut på 

er årskonferens den 4 maj, men vi vill med detta brev uppmärksamma er på problemet och risken för 

att mer osäkerhet skapas kring kommunernas engagemang i miljöorganisationer. 
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