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Fairtrade City
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har sedan 2008 haft diplomeringen Fairtrade City. Diplomeringen ansöks
av kommuner som uppfyller kriterier som övergripande handlar om: kommunens ansvar,
styrgrupp, utbud av rättvisehandelsprodukter, fairtrade på jobbet och lokalt
informationsarbete.
En förnyelseansökan sker årligen och är förenat med kostnader, dels i form av kostnad för
diplomering samt i övrigt förenliga kostnader för att drifta projektet, däribland personella
resurser.
I samband med kommunstyrelsens flerårsstragi 2018-2020 togs beslut om att inte avsätta
medel för att fortsatt erhålla diplomeringen.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har analyserat kostnadsbilden i relation till kommunstyrelsens
beslut i flerårsstragi 2018-2020 samt i förslag till flerårsstragi 2019-2021.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att då inga medel avsatts för att diplomeras som
en Fairtrade kommun bör ingen förnyelseansökan ske.
Förnyelseansökan som sker årligen ska senast per februari ha lämnats från kommunen.
Ansökan om diplomering är förenat med en avgift för att tillhandahålla diplomeringen.
Kommunstyrelsens samlade kostnader kopplat till diplomeringen och dess efterföljande
åtaganden uppgår till ungefär 0,1 mnkr årligen.
En omvärldsanalys har gjorts kring hur övriga kommuner och regioner förhåller sig till
diplomeringen. Av analysen framgår att det per september 2018 var 72 av 290 kommuner
diplomerade och 4 av 20 regioner. Inom Göteborgs Regionen (GR) har fem kommuner
diplomerat sig av totalt 13 kommuner.
Märkningen som en Fairtrade kommunen bedömer kommunledningskontoret i synnerhet är
goodwill. Ett arbete om att handla med rättvisa produkter bedrivs, oavsett diplomering, i den
kommunala organisationen. Att inte diplomeras ger kommunen större eget
handlingsutrymme.
Ekonomisk bedömning
Att inte förnya ansökan medför inga ytterligare kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte förnya ansökan om diplomering som Fairtrade City
kommun.
Styrgruppen för Fairtrade City upphör, likaså tidigare beslut om att utse representanter till
styrgruppen i ärende 2019.040 KS.

Beslutet ska skickas till
.
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