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Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair
Trade

STK-2019-577
Sammanfattning

En motion har inkommit från Tony Rahm (M) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
lämna konceptet Fairtrade samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett nytt
koncept för kommunens inköp med fokus på hållbarhet. Detta i syfte att Malmö stad
förbättrar sitt arbete med hållbara produkter i kommunens verksamhet.
Motionen har remitterats till miljönämnden som i sitt yttrande föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för att öka kännedomen
om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för
mänskliga och arbetstagares rättigheter. Åtagandet är inte kopplat till produkter märkta med
Fairtrade, utan till produkter som uppfyller ILO:s kärnkonventioner, vilka ingår i de flesta
standards för internationell etisk handel.
Fairtrade är en tredjepartscertifiering. Tredjepartscertifieringar bygger på frivilliga standards
som kontrolleras av revisorer. Som inköpare har Malmö stad en skyldighet att främja hållbara
leveransled, se 17 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Med
anledning härav ställer Malmö stad krav på sina leverantörer att främja mänskliga rättigheter
och arbetstagares rättigheter genom sina leverantörskedjor. Genom tredjepartscertifieringar
såsom rättvisemärkning garanteras att dessa krav uppfylls och staden behöver då inte på egen
hand följa upp dessa krav.
Rättvisemärkning berör flera av de globala målen i Agenda 2030 för bland annat utrotandet
av extrem fattigdom, utbildning, jämlikhet och anständiga arbetsvillkor.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) motion om att avsluta samarbetet med
Fair Trade.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar
bifalla stadskontorets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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