
Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset 

 Kl    8.30-11.00 ärendegenomgång 
11.00-12.00 gruppöverläggningar 
13.00-13.15 beslutsomgång 

Beslutande 
Paul Åkerlund (S) ordf.  
Margreth Johnsson (S)  
Peter Eriksson (M)  
Anita Frisk-Kjell (S)  
Sture Nilsson (S) 
Patricia Valeria (S) 
Bengt Karlsson (S) 
Monica Hansson (S) 
Anders Rapp (S)  
Remigiusz Bielinski (M) 
Dan Möllengård (FP) 
Mats Häggner (C)  
Maria Nilsson (KD) 
Bo Eriksson (MP) 
Fahimeh Nordborg (V) 

Närvarande ledamöter samt ej tjänstgörande 
ersättare  
Hilkka Andersson (S) 
Mikael Lundvall (S) 
Anita Ståhl (S) 
Urban Alfredsson (S) 
Agneta Stroh (S) 
Olov Säfström (S) 
Maud Bengtsson (M) 
Hans Hoffman (M) 
Mariana Ekberg (M)  
Britt Hallgren (FP) 
Kent Almkvist (C) kl 10.05-13.15 
Bedros Cicek (KD) 

Övriga närvarande 
  Annika Wennerblom, stadsdirektör, Per Johansson, förvaltningschef, Daniel Nilsson, ekonomichef, Ulla 

Andersson, sekr. Henrik Olsson, historiker Innovatum Science Center, § 206. 

Tid och plats för 
justering   

Onsdagen den 10 november 
2010 

Paragraf  206-229 

Sekreterare …………………………………. 
Ulla Andersson 

Ordförande …………………………………. 
Paul Åkerlund  

Justerande ………………………………….   
Margreth Johnsson 

___________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens protokoll är justerat.  

Sammanträdesdatum  2010-11-03 

Anslaget  Anslaget 
sätts upp   2010-11-11 tas ned    2010-12-03 

Protokollet finns hos Stadskansliet Adress   Stadshuset 
   Gärdhemsvägen 9 
   461 83  Trollhättan 



Beslut som grund för fortsatt diplomering som Fairtrade 
City 

Sammanfattning 

Trollhättans Stad diplomerades som Fairtrade City 2009. Det är en 
diplomering för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Varje 
år måste en ansökan om diplomeringen skickas till organisationen 
Fairtrade. För att Trollhättan ska kunna ansöka om fortsatt diplomering 
2011 krävs att organisationer, näringsliv och offentlig förvaltning uppfyller 
vissa kriterier.  

Nuvarande mål sträcker sig till och med utgången av 2010. För att Troll-
hättan ska ha möjlighet att ansöka om fortsatt diplomering 2011 och framåt 
krävs att kommunstyrelsen fattar nya beslut om en målsättning för den 
offentliga etiska konsumtionen samt hur Staden kan ta ytterligare steg för 
att öka konsumtionen av etiskt märkta produkter.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut om mål den 18 februari 2009, § 45. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 oktober 2010. 

Yrkanden i kommunstyrelsen 

Ordföranden yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Trollhättans Stads konsumtion av etiskt
märkta produkter ska öka enligt följande:

Konsumtionen av etiskt märkta produkter ska öka med 20 % i kronor år-
ligen från 2010 till 2014.

Vid 2011 års utgång ska 50 % av allt kaffe som köps inom livsmedels-
avtalet i Trollhättans Stad vara etiskt märkt. Vid slutet av 2012, 2013
respektive 2014 ska 70 %, 80 % respektive 95 % av inköpt kaffe vara
etiskt märkt.

I samband med konferenser, event och liknande i Trollhättans Stads regi
ska i så stor utsträckning som möjligt etiskt märkta produkter väljas.

2. Kommunstyrelsen beslutar att ta ytterligare steg för att agera som en etisk
konsument. Detta ska ske genom att:

forts ks § 221 

Fler etiskt märkta produkter ska upphandlas. 

Inköpsansvariga ska beakta etiska frågeställningar.  

Nyckeltal för inköp av etiskt märkta produkter följs upp i bokslut. 

En återrapportering från nämnderna om hur målen uppnås skall lämnas till 
ledningsgruppen för planeringsfrågor två gånger per år. 

Ks § 221 Dnr 2010/614 492 



Proposition 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att Trollhättans Stads konsumtion av etiskt 
märkta produkter ska öka enligt följande: 

Konsumtionen av etiskt märkta produkter ska öka med 20 % i kronor 
årligen från 2010 till 2014.  

Vid 2011 års utgång ska 50 % av allt kaffe som köps inom livsme-
delsavtalet i Trollhättans Stad vara etiskt märkt. Vid slutet av 2012, 
2013 respektive 2014 ska 70 %, 80 % respektive 95 % av inköpt kaffe 
vara etiskt märkt. 

I samband med konferenser, event och liknande i Trollhättans Stads 
regi ska i så stor utsträckning som möjligt etiskt märkta produkter 
väljas. 

Kommunstyrelsen beslutar att ta ytterligare steg för att agera som en etisk 
konsument. Detta ska ske genom att: 

Fler etiskt märkta produkter ska upphandlas. 

Inköpsansvariga ska beakta etiska frågeställningar.  

Nyckeltal för inköp av etiskt märkta produkter följs upp i bokslut. 

En återrapportering från nämnderna om hur målen uppnås skall lämnas till 
ledningsgruppen för planeringsfrågor två gånger per år. 

____  
Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder 
Kontoret för Hållbart samhälle 


