Fairtrade City-diplomering
Feedback på ansökan för Örnsköldsvik

Ansökan inkom till Fairtrade
Sverige:
15 december 2016.
Diplomering sker 27 februari 2017 klockan 13.00
med representant från Föreningen för Fairtrade.

Kontaktuppgifter:
Styrgruppens ordförande:

Kristin Ögren

Fairtrades kontaktperson:

Marie Mattsson

Ambassadörskontakt:

Tova Hellström

Sammanfattande kommentar från Fairtrade Sverige:
Stort grattis! Nu uppfyller Örnsköldsvik kriterierna för att diplomeras till en Fairtrade
City. En god kartläggning har genomförts och det finns en ambition i kommunen att ta
vidare steg för rättvis handel och etisk konsumtion. Fairtrade City-diplomeringen är
en start på ett viktigt och spännande arbete där olika aktörer samverkar, inom
kommunen som geografiskt område. Det redan påbörjade samarbetet mellan aktörer
i Örnsköldsvik ger förutsättningar att utveckla Fairtrade City-arbetet så att ständiga
förbättringar svarar upp mot den ökade efterfrågan av de produkter som ger odlare
och anställda i länder med utbredd fattigdom möjligheter att utvecklas, inte minst inför
kommande utmaningar i andan av Agenda 2030.

Kommunens ansvar:
Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter.
Glädjande att det inom kommunen för 2015/2016 redan konsumerades 1,5 % kaffe,
2,2 % bananer, 3,5 % kakao som följer principerna för rättvis handel och ILO:s
kärnkonventioner. Fairtrade ser fram emot att löpande följa utvecklingen av
kommunens konsumtion av dessa samt produkterna te och kryddor.

Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade
produkter.
Toppen att 100 % av det kaffe och te som serveras följer principerna för rättvis
handel och ILO:s kärnkonventioner. Utmaningen är att succesivt öka antalet
produkter som uppfyller dessa avancerade krav.
Kommunens mål- och handlingsplan för ökad offentlig konsumtion av rättvist
handlade produkter.
Tack för information om andelen produkter inom Örnsköldsviks Kommun, vilket också
uppges ska bibehållas genom att tydliga krav kommer att ställas i kommande
livsmedelsupphandling. Säkerställ framöver att avancerade krav ställs i
upphandlingen på dessa produkter och att kraven verifieras enligt
Upphandlingsmyndighetens rekommendationer för rättvis handel och ILO:s
kärnkonventioner.
Vi noterar att ambitionen för 2018 att kaffe planeras öka från 1,5 till 6 %, kakao från
3,5 till 10 %, bananer från 2,2 % till 2,5 % men också att kryddor och te (20 %) som
följer rättvis handel och ILO:s konventioner kommer att införas i sortimentet.
Eftersom diplomeringen sker 2017 kommer Örnsköldsviks nästa mindre redovisning
att ske 2018 men då redovisas ej den ökade konsumtionen. Däremot inför den stora
redovisningen 2019 ser Fairtrade fram emot att följa utvecklingen av kommunens
konsumtion av uppräknade och ytterligare produkter.

Styrgruppens arbete:
Stort tack för information om
styrgruppens 7 ledamöter och deras
kontaktuppgifter där också de tre
uppdragen finns specificerade. I
framtiden kan det vara att en idé att
bjuda in ytterligare representanter
från någon av Föreningen för
Fairtrades medlemsorganisationer t
ex Kommunal, Lärarförbundet eller
Vårdförbundet eller något av
studieförbunden exempelvis.

Utbud
Tack för en gedigen lista av information om samt kontaktuppgifter till de butiker,
hotell, restaurang, café, och blomsteraffärer som regelbundet säljer Fairtrade-märkta
produkter. Notera att inför förnyelseansökan 2018 ska samarbete ha etablerats med
minst en lokal handlare samt minst en restaurang, pensionat eller café så att
exempel på samarbete med den lokala styrgruppen kan beskrivas.
Det vore önskvärt att styrgruppen kan säkerställa att Wayne´s coffee, ÖB och
Trackscreen verkligen säljer eller serverar minst en Fairtrade-märkt produkt och
meddela oss resultat.

Konsumtion
Det finns i dag ingen arbetsplats i Örnsköldsvik som registrerat sig i Fairtrade på
jobbet ännu men det finns alla förutsättningar som ni beskriver att påbörja ett arbete
med att få arbetsplatser och företag som fikar kaffe, te och socker att registrera sig i
Fairtrade på jobbet. Hör av er så skickar vi er den pdf som tagits fram av Fairtrade
Sverige, som ni kan använda och spridas lokalt som stöd för ert informationsarbete.

Lokalt informationsarbete
Tack för information om styrgruppen arbete och
planering aktivitetsplanen för 2017. Glädjande att
läsa om styrgruppens planerade aktiviteter under
diplomeringen, information om Fairtrade på
jobbet, att synliggöra arbetsplatser, butiker,
restauranger, hotell som har Fairtrade-produkter
samt ett arbete med interninformation. I de
löpande informationsbreven som kommer från Fairtrade samt i Handbok till
styrgrupper kommer ytterligare tips om hur styrgruppen kan vara delaktiga i
Fairtrades årliga kampanjer.

Tack för information om hur
styrgruppen kommer att
kommunicera att Örnsköldsvik är en
Fairtrade City genom kommunens
hemsida, Cesams hemsida samt
Facebook-sida där aktiviteter och
informationsinsatser kommer att
synliggöras. I Fairtrades manual för
Facebook med koppling till
varumärket och Handbok till
styrgrupper kommer ytterligare tips.

Vi vill åter igen informera om att Föreningen för Fairtrade Sveriges styrelse beslutat
att införa en diplomeringsavgift från och med 2017. Avgiften kommer att beräknas på
kommunens invånarantal och vara en årligt återkommande avgift som ska vara
erlagd i samband med ansökan om diplomering, den första i februari 2017. Vi
kommer att fakturera Örnsköldsvik i efterhand, så återkom med fakturauppgifter.
Efter 2017 kommer fastställande av antal invånare samt fakturering att ske under
januari månad varje år. Kommuner med 30 000 – 59 999 invånare kommer att
debiteras 15 000 kronor per år.

Föreningen för Fairtrade Sverige önskar er stort lycka till med era aktiviteter och ert
goda arbete. Genom handel och kommunens konsumtion av råvaror och produkter
som är producerade med rättvisa villkor, bidrar ni till förbättrade arbets- och
levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, i andan av
visionen i Agenda 2030.

Catja Kaloudis
Projektledare, Fairtrade City

