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Svar på motion om Fairtrade diplomering av Gislaveds kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen angående Fairtrade diplomering av 
Gislaveds kommun, daterad den 17 januari 2019, ska avslås. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S) och Kjell Thelin (S), har den 17 
januari 2019 lämnat in en motion angående Fairtradediplomering av Gislaveds 
kommun. 
 
Motionärerna föreslår: 
- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att 
Gislaveds kommun skall bli diplomerad som en Fairtrade city. 
 
- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda en styrgrupp 
tillsammans med näringsliv och ideella organisationer för att nå och efterleva 
de kriterier som krävs för en Fairtrade city. 
 
Motionen har den 31 januari 2019 remitterats till 
kommunstyrelseförvaltningen, avdelning för hållbar utveckling för beredning. 
 
Agenda 2030 tar upp målet hållbar konsumtion och produktion och kommunen 
jobbar aktivt genom upphandling för att bidra till att målet uppfylls. Då 
kommunen är en stor konsument av varor och tjänster kan de krav kommunen 
ställer vid upphandling ha en stor påverkan på människor och miljö världen 
över. Redan idag har Gislaveds kommun avtal på flertalet av de produkter som 
är aktuella för fairtradehandel som till exempel bananer, kaffe, te och kakao. 
Vad gäller textil är vi med på SKL:s ramavtal där det finns fairtradeprodukter i 
utbudet. Dock är utbudet av fairtrademärkta arbetskläder litet varför det inte 
alltid finns kläder som matchar behoven.  
 
De större livsmedelsbutikerna i kommunen har redan idag ett basutbud av 
fairtrademärkta produkter. Om syftet med certifieringen är att få fler att handla 
fairtrademärkta produkter anser kommunstyrelseförvaltningen att det är att 
lägga resurserna på fel ställe då kommunen redan idag arbetar aktivt med 
frågan. Kommunen behöver fortsätta utveckla sina rutiner vid upphandling för 
att säkerställa att sociala, etiska och miljökrav ställs där det är relevant samt att 
de krav kommunen ställer efterföljs. Kommunen är redan idag bra på att 
kravställa men behöver bli bättre på att följa upp att våra verksamheter handlar 
enligt upphandlade krav och att leverantörerna levererar vad de lovar. 
 
Att jobba för att certifiera kommunen enligt fairtrade med allt administrativt 
arbete, samordning och pengar som det innebär anser kommunstyrelse-
förvaltningen är en felsatsning. Vi behöver istället lägga de pengarna och 
personella resurserna på att vidareutveckla våra rutiner kring upphandling och 
uppföljning i vår egen organisation för att få mesta möjliga utdelning av de 
resurser kommunen har.  
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Kommunstyrelsen har den 6 november 2019 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen angående Fairtrade diplomering av Gislaveds 
kommun, daterad den 17 januari 2019, ska avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Motion Fairtrade diplomering av Gislaveds kommun daterad den 17 januari 
2019 
Yttrande från avdelningen för hållbar utveckling daterat den 24 september 2019 
Kommunstyrelsen den 6 november 2019, §296 

  
Yrkanden 
Marie Johansson (S) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och Erik Anderson 
(K): Bifall till motionen. 
 
Jonas Ericson (M) med instämmande av Carina Johansson (C), Mattias 
Johansson (SD) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
och avslag på Marie Johanssons (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för Marie Johansson (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat (voteringslista 2) 
Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 16 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

 
Beslutet skickas till: 
Marie Johansson (S)  
Marie-Louise Dinäss (S) 
Kjell Thelin (S) 
Kommunstyrelsekontoret, kansliet 
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