Utlåtande 2016:115 RI (Dnr 106-1692/2015)

Gör Stockholm till en freetrade-stad
Motion (2015:81) av Joar Forssell (L)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2015:81) av Joar Forssell (L) om att göra Stockholm till en
freetrade-stad anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Joar Forssell (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
utreda hur Stockholm genom upphandling kan bidra till en friare handel och
motverka handelshinders inverkan på svagare ekonomier för att på så vis öka
hållbarheten i vår konsumtion och välståndet i världen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Stockholms Stadshus AB,
Företagarna, Kommerskollegium, Stockholms Handelskammare och Svenskt
Näringsliv.
Stockholms Stadshus AB och Kommerskollegium har avstått från att svara.
Företagarna, Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv har ej
inkommit med svar.

Stadsledningskontoret konstaterar att staden har en ambition att säkerställa
att de varor som staden köper in ska vara producerade under socialt
ansvarsfulla förhållanden, men kan inte bestämma från vem staden ska köpa.
Mina synpunkter
Stockholm stad har höga ambitioner för hur den egna upphandlingen ska
bedrivas. Denna ambition läggs fast i det av kommunfullmäktige antagna
programmet för upphandling och inköp. Genom att ställa tydliga mål, som
exempelvis att upphandlingarna ska stödja kommunens långsiktiga mål, kan
den styrka som finns i en stor upphandlingsvolym påverka marknaden.
Samtidigt är det viktigt att kommunen i sin upphandling agerar inom det
regelverk som finns. I lagen om offentlig upphandling, LOU, regleras vilka
möjligheter som finns att styra en upphandling. Inom dessa regelverk agerar
staden idag för hållbarhet och att varor och tjänster produceras under
ansvarsfulla förhållanden. Staden har däremot inte möjlighet att frångå
likabehandlingsprincipen för att gynna särskilda länder eller enskilda
ekonomier.
Bilaga
Motion (2015:81) av Joar Forssell (L) om att göra Stockholm till en
freetrade-stad
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Joakim Larsson (M) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2015:81) av Joar Forssell (L) om att göra Stockholm till en Freetradestad bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Föredragande borgarråd missar helt, eller undviker medvetet, att besvara motionens
grundläggande yrkande – att undersöka hur Stockholm genom upphandling kan bidra
till en friare handel.
En hållbar utveckling i världen, där de som idag lever i fattigdom kan få tillgång
till en dräglig välfärd och ett grundläggande skydd för sina rättigheter, gynnas först
och främst av att det finns ett utbyte och en fri handel mellan människor över
nationsgränser.

Även om Stockholms stad inte kan påverka EU:s regelverk finns det all anledning
att utreda om de krav som ställs i våra upphandlingar i praktiken blir ett handelshinder
mot svagare ekonomier.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2015:81) av Joar Forssell (L) om att göra Stockholm till en
freetrade-stad anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 15 juni 2016
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD

Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Dennis Wedin,
Johanna Sjö och Markus Nordström (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
Joar Forssell (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
utreda hur Stockholm genom upphandling kan bidra till en friare handel och
motverka handelshinders inverkan på svagare ekonomier för att på så vis öka
hållbarheten i vår konsumtion och välståndet i världen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Stockholms Stadshus AB,
Företagarna, Kommerskollegium, Stockholms Handelskammare och Svenskt
Näringsliv.
Stockholms Stadshus AB och Kommerskollegium har avstått från att svara.
Företagarna, Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv har ej
inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret delar motionärens strävan om att öka hållbarheten i vår
konsumtion och välståndet i världen. I budget anges ambitionen att Stockholm ska
vara en hållbar stad och att hållbarhet ska genomsyra all verksamhet. Under
verksamhetsåret ska staden initiera en process för att Stockholm ska certifieras som
Fairtrade city. Genom rättvis och etisk handel kan staden, konsumenter och företag
bidra till förbättrade arbets- och levandsvillkor för odlare och anställda i länder med
utbredd fattigdom.
När det gäller frihandel konstaterar kontoret att EU har en gemensam
handelspolitik, vilket innebär att alla EU:s medlemsländer har samma tullar mot
omvärlden. Beslutanderätten i handelspolitiska frågor är delad mellan EU:s
ministerråd och Europaparlamentet. Staten Sverige påverkar därmed den gemensamma
handelspolitiken via EU.
Stockholm stad tillämpar lagar om offentlig upphandling, som bygger på EUdirektiv, där generella principer är icke-diskriminering och likabehandlingsprincipen.
De principerna innebär att staden inte kan behandla leverantörer från fattiga länder på
andra sätt än företag från andra EU-medlemsländer.
Staden kan inte bestämma från vem vi ska köpa men däremot kan vi bestämma vad

vi vill köpa. Staden har en ambition att säkerställa att de varor som staden köper in ska
vara producerade under socialt ansvarsfulla förhållanden.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

