
         

 

 

Kommun: Kramfors 

Ansökan inkom: 2019-06-11 

Kontaktperson: Sofia Larsson 

 

Stort grattis! Kramfors uppfyller nu kriterierna för att diplomeras till en Fairtrade City. 

Diplomeringen visar att ni aktivt verkar för en rättvis handel genom offentlig 

upphandling, informationsarbete samt samverkan mellan kommunen, näringslivet 

och civilsamhället. Fairtrade City-diplomeringen innebär en start på ett viktigt arbete. 

En god kartläggning har genomförts och det finns en ambition att vidareutveckla 

arbetet för en mer rättvis handel 

och etisk konsumtion i hela 

kommunen, som del i att uppnå 

målen i Agenda 2030 – inte 

minst mål 12 om hållbar 

konsumtion och produktion. 

Glädjande att se ert arbete kring 

kommunens offentliga 

konsumtion, där det redan är en 

hög andel av exempelvis kaffe 

och kakao som följer principerna 

för rättvis handel och ILO:s 

kärnkonventioner. Det finns också en ambition för ytterligare steg på området. Vi 

noterar även den breda representationen i styrgruppen som ger goda förutsättningar 

för samverkan. 

Nedan följer sammanställning av er redovisning som ligger till grund för er Fairtrade 

City-diplomering. 
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1. Kommunens ansvar som offentlig förvaltning  

Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter 

Er redovisning av kommunens offentliga konsumtion 2018 som följer kraven för 

rättvist handlade produkter1, i mängd och andel av kommunens totala konsumtion. 

Typ av produkt                     Mängd (kr) 
Andel i % av 

kommunens inköp                                                                     

  Konsumtion Konsumtion 

  2018 2018 

Kaffe (flera varianter) 662 435 87,28% 

Bananer 22 394 16,67% 

Chokladboll 7 377 97,17% 

Kakaopulver 8 795 91,77% 

Svartpeppar 7 430 76,19% 

Te 2 155 7,37% 

Totalt: 710 586 4,54% 

 

Kommunens målsättning för ökad offentlig konsumtion av rättvist handlade 

produkter 

Er redovisning av kommunens målsättning för ökning i andel av konsumtionen som 

följer kraven för rättvist handlade produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Rättvist handlade produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner. 

Typ av produkt                     Mängd                                                   
Andel i % av 

kommunens inköp                                                                     

  Mål Mål 

  2020 2020 

Kaffe (flera varianter)  100% 

Bananer  25% 

Chokladboll    

Kakaopulver  100% 

Svartpeppar    

Te    

Totalt  5% 



Verifiering av målsättningen:  

Målsättningen beslutades om i Kommunstyrelsen 2019-05-14, KS 2018/637. 

Kommunens målsättning är att under 2020 öka kommunens inköp av rättvist 

producerat  

• Kaffe till 100% 

• Bananer till 25% 

• Kakaopulver till 100% 

• Total konsumtion till 5% 

I beslutet ges även ett uppdrag till samhällsavdelningen att kartlägga kommunens 

konsumtion av andra produktgrupper, exempelvis textilier och IT-produkter, samt 

föreslå framtida målsättningar. 

 

Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade 

produkter 

Er redovisning av kommun-, stads- eller rådhusets egen konsumtion av rättvist 

handlade produkter: 

I kommunhuset konsumerades under 2018 rättvist handlade produkter för 39 036 kr, 

vilket motsvarar 93% av all konsumtion. Kaffe var den produkt som köptes in. 

 

2. Styrgrupp för Fairtrade City 

Ni har meddelat att följande personer ingår i er styrgrupp, Styrgruppen består av 

representanter från kommunen, näringslivet och civilsamhället. Tre av ledamöterna 

har uppdrag som styrgruppens ordförande, kontaktperson gentemot Fairtrade 

Sverige respektive ambassadörskontakt. 

Namn Uppdrag Organisation/Företag 

Jan Sahlén Styrgruppsordförande Socialdemokraterna 

Sofia Larsson Fairtrades kontakt Kramfors kommun 

Gunilla Olofsson Ambassadörskontakt Afrikagrupperna (ÅAG) 

Jon Björkman Styrgruppsmedlem Vänsterpartiet 

Ida Stafrin Styrgruppsmedlem Centerpartiet 

Rolf Andersson Strygruppsmedlen Miljöpartiet 

Caroline Strindlund Styrgruppsmedlem Kramfors Handel 

Frida Kempe Styrgruppsmedlem Coop Kramfors 

Eva Tånneryd Styrgruppsmedlem NBV 

Christina Maydotter Styrgruppsmedlem Myller, kultur och händelser 

Peter Ranström Styrgruppsmedlem Ådalsskolan, gymnasium 

Hannah Hendriksson Strygruppsmedlen Ådalsskolan 



3. Utbud av rättvis handel-produkter 

Redovisning av butiker och serveringsställen 

Ni har bifogat listor på eget önskat antal butiker och serveringsställen i kommunen 

som säljer eller serverar rättvis handel-produkter. 

 

Samarbeten med minst en butik och minst ett serveringsställe 

Kriteriet ej tillämpligt vid nyansökan. 

 

4. Fairtrade på jobbet  

Det finns idag en arbetsplats i er kommun som anslutit sig till Fairtrade på jobbet. 
Registrerade arbetsplatser finns publikt på Fairtrades hemsida och kontaktuppgifter 

kan skickas från Fairtrade Sverige till styrgruppen vid önskemål från er. 

Er redovisning av på vilket sätt styrgruppen planerar att informera om Fairtrade på 

jobbet: 

Styrgruppen kommer informera i olika grupper, bland annat 

• Elevkåren på Ådalskolan 

• Kontakta fackföreningar 

• Information på Kramfors kommuns intranät om ”Fairtrade på jobbet” 

• Hållbarhetskursen på Ådalsskolan tar kontakt med små och medelstora företag 

• Informera studieförbund 

• Kramfors kommun har beslutat om att ha 100% Fairtrade-kaffe i alla kommunala 

verksamheter, så arbete kommer ske för att implementera det beslutet. 

• Information i Kramforsbladet, tidning som går ut till alla hushåll i kommunen 

• Information i Näringslivmagasinet 

 

5. Lokalt informationsarbete 

Som del av diplomeringen ska det anordnas minst fyra informationsinsatser per år 

kring rättvis handel och etisk konsumtion. 

 

Informationsinsatser som planeras för kommande 12-månadersperiod 

Planerade informationsinsatser för kommande år är: 

• Marknaden Kramfors skafferi hösten 2019: Information och försäljning av 

Fairtrade-produkter. Marknaden är återkommande varje fredag under augusti och 

september, så deltagande kan ske vid flera tillfällen.  



• Chokladens dag 11 nov 2019: Delta med Fairtrade-produkter och aktiviteter 

• Alla hjärtans dag 14 feb 2020: Dela ut Fairtrade-rosor på Ådalsskolan samt bjuda 

på choklad i kommunhuset 

• Fairtrade Challenge 2020: Delta på kommunhuset samt ordna publika event 

 

Synliggörande av att kommunen är Fairtrade City-diplomerad 

Er redovisning av på vilket sätt ni planerar att synliggöra att kommunen är en 

Fairtrade City: 

• På Kramfors kommuns hemsida – www.kramfors.se 

• På Kramfors kommuns intranät   

• I informationstidning som delas ut till samtliga hushåll i kommunen 

(Kramforsbladet) 

• Genom marknadsföring i samband med andra evenemang/ aktiviteter 

• På Kramfors kommuns Facebook-sida 

• På Kramfors kommuns Instagram 

• Pressträff i samband med diplomeringen 

 

Tack för ert goda arbete och engagemang som 

lett fram till att kommunen nu kan diplomeras som 

en Fairtrade City, och för er ambition att fortsätta 

utveckla arbetet för en rättvis handel, i linje med 

Agenda 2030. 

För frågor eller stöd, välkomna att höra av er till 

projektledarna för Fairtrade City genom 

fairtradecity@fairtrade.se  

Lycka till i ert viktiga arbete som nu ligger framför! 

 

Johanna Lidholm 

Projektledare, Fairtrade City och Fairtrade region 

Föreningen för Fairtrade Sverige  

mailto:fairtradecity@fairtrade.se

