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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd gav 2014-05-22
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av Erik
Malm m.fl. (MP) om att Fairtrade-diplomera stadsdelen
Södermalm. I skrivelsen framförs vikten av engagemang för etisk
handel och förslag om att Södermalm går före och arbetar för att bli
en Fairtrade-diplomerad stadsdel.
Förvaltningen instämmer i vikten av engagemang för etisk handel
och att kommunerna tar sitt ansvar. Förvaltningens inköp av
livsmedel regleras dock av det ramavtal som staden upphandlar åt
samtliga förvaltningar. Det omöjliggör möjligheterna för en enskild
stadsdelsförvaltning att införa egna nya krav på
livsmedelsleverantörerna.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.
Skrivelsen
Södermalms stadsdelsnämnd gav 2014-05-22
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av Erik
Malm m.fl. (MP) om att Fairtrade-diplomera stadsdelen
Södermalm.
Skrivelsen inleds med att beskriva att det idag bland medborgarna i
Stockholms stad finns ett stort intresse och engagemang för etisk
handel, samt att intresset för både KRAV och Fairtrade ökar.
Befintliga krav på andelen ekologiska varor är för lågt satta och den
etik som Fairtrade lyfter tas inte i beaktande.
Många svenska kommuner är idag Fairtrade Cities. Diplomeringen
innebär ett samarbete bland annat med näringslivet och att
kommunen förbinder sig till att öka den etiska konsumtionen.
Vidare framhålls att förvaltningen i kommande upphandling har
möjlighet att ställa krav både när det gäller miljö och mänskliga
rättigheter.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer att det är viktigt med engagemang för
etisk handel och att kommunerna tar sitt ansvar. Södermalms
stadsdelsförvaltning genomför dock ingen egen
livsmedelsupphandling, utan följer det ramavtal som staden
upphandlat åt samtliga förvaltningar.
Generellt har staden avvisat möjligheten att bli en Fair Trade City,
bland annat i beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29 genom ett
svar på en motion från (S), dnr 305-2038/2011. Anledningen har
bland annat varit juridiska tveksamheter med att staden marknadsför
rättvisemärkta produkter.
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Eftersom det gällande livsmedelsavtalet snart löper ut pågår en ny
livsmedelsupphandling som beräknas komma att gälla från mitten
av januari 2015. Den är nu i sitt slutskede, det vill säga
anbudsutvärdering pågår och tilldelningsbeslut är planerat till
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september. Det innebär att det är för sent att ändra eller tillföra nya
krav i efterhand såväl för staden som för enskild förvaltning.
Bilaga
Skrivelse - ”Fairtrade-diplomera stadsdelen Södermalm” av Erik
Malm m.fl. (MP)
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