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§ 111      Dnr KS/2017:58 
 
Målnivåer Fairtrade 2017 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun diplomerades som en Fairtrade City den 6 juni 2015. I 
kriterierna för diplomering ingår att kommunen kontinuerligt ska öka 
konsumtionen av Fairtrade-märkta varor. I samband med omdiplomering, 
som sker vartannat år, ska kommunen ange kommunens konsumtion av 
Fairtrade-varor samt en målsättning för den kommande perioden.  
 
Sammanfattning 
Mjölby skickade in sin nyansökan till Fairtrade Sverige i februari 2017. 
Ansökan behöver kompletteras med en målsättning. 
 
Kopplat till kommunmålet om grön omställning är en av indikatorerna 
Fairtrade-märkta livsmedel i kommunens verksamhet. Målvärdet för 
indikatorn har skrivits som öka, i väntan på en politisk diskussion om 
ambition och budget. Fairtrade Sverige, som står bakom diplomeringen, 
kräver att vi uttrycker målsättningen i siffror för att vi ska bibehålla 
diplomeringen.   
 
Av de utvalda varor (kaffe, te och bananer) som Mjölby kommun handlade 
2016 var 68 % av bananerna, 18 % av kaffet och 5 % av téet Fairtrade-
märkta. Målnivåer för det kommande arbetet ska fastställas, men det behövs 
ta ett snabbt beslut för att säkerställa fortsatt diplomering. 
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om att fastställa målnivåer med 1 
% höjning i varje produktkategori i väntan på att målnivåer, budget och 
kostpolicy har diskuterats ordentligt.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-04-24 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): tilläggsyrkande, paragrafen justeras 
omedelbart. 
 
Annette Ohlsson (M): Avslag på förslaget. 
 
Eric Westerberg (MP), Thony Andersson (S): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på avslagsyrkandet 
och bifall till kommunstyrelse förvaltningens förslag och finner att  
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fortsättning § 111 
 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelse förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar om att fastställa målnivåer med minst 1 
% höjning i varje produktkategori till; 69 % av bananerna, 19 % av 
kaffet och 6 % av téet. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Fairtrade Sverige 
Akten 
 
 
 


