Svar på interpellation om sjunkande andel Fairtrade-märkt kaffe i kommunen
Tobias Smedberg (V) har i en interpellation ställt frågor avseende sjunkande andel Fairtrademärkt kaffe i kommunen.

Varför är inte 100 procent av allt te och kaffe som köps in av kommunen Fairtrademärkt?
Enligt målsättningen och handlingsplanen för arbetet med Fairtrade City 2019 skulle en ny
upphandling gällande kaffeautomater och tillbehör genomföras. Då inga anbud kvalificerade
sig fick kommunen istället avropa från SKL Kommentus ramavtal innehållandes samma krav
som i kommunens egna upphandling. Det nya avtalet innebär att automatchoklad och te nu
också har Fairtrade-märkning.
Tidigare avtal inom området upphandlades för fyra år sedan. Vid den tidpunkten hade inte
marknaden Fairtrade-produkter att tillgå på samma sätt som idag vad gäller automatchoklad
och te, däremot vissa kaffesorter. Idag ser marknaden annorlunda ut vilket betyder att med
det nya avtalet kan man ställa krav på Fairtrade-märkta te-sorter. I och med detta förväntas
kommunens inköpta Fairtrade-te öka från 16,2% till 40%. Detta gäller under förutsättning att
verksamheten köper som förväntat.
Krav på Fairtrade-märkning av kaffe har funnits i tidigare och gällande avtal. Vissa typer av
maskiner har idag dock ej möjlighet att levereras med Fairtrade-märkt kaffe, däremot är
detta kaffe ekologiskt och UTZ-certifierat. I andra fall handlar det om att beställare har
handlat utanför specificerat upphandlat sortiment.
Är minoritetsstyret beredda att vidta åtgärder för att säkerställa att 100 procent av allt
te och kaffe som köps in av kommunen är Fairtrade-märkt? Vilka åtgärder avser styret
i så fall vidta och när kommer så ske?
Vi följer den policy och riktlinjer för upphandling och inköp som fastställdes i
kommunfullmäktige den 26 mars 2018. I riktlinjerna som antogs står det att kravet på rättvis
handel, Fairtrade eller motsvarande, ska ställas om förutsättningarna finns på marknaden.
Uppsala ska leva upp till diplomeringen som Fairtrade City. Vår diplomering hindrar inte oss
från att inkludera andra etiska märkningar/certifieringar i vårt arbete utöver Fairtradecertifieringen. Det viktiga med Fairtrade är att det är ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbart, till exempel ska arbetarna få rätt betalt och de ska begränsa användningen av
skadliga bekämpningsmedel. Det finns andra produktmärkningar som ställer liknande krav
och lever upp till lika goda villkor som vi också vill vara öppen med att inkludera.
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