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Handlingsplan 2014 för Fairtrade City
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för 2014.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i § 231, 2009-11-09 att styrgruppen för Fairtrade City årligen ska upprätta en handlingsplan för utvecklingen av Botkyrka som Fairtrade City. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen.
Vidare beslutades att kommunens målsättning för konsumtionen av etiskt
märkta produkter i kommunen som organisation ska öka årligen, från och
med 2010 beräknat på 2009 års statistik. Konsumtionen har årligen ökat sedan 2009. Den vara som ökat mest är fairtrade kaffe har ökat från 9% 2009
till 54% 2013.
Kommunen måste årligen ansöka om förnyelse av Fairtrade City diplomeringen. Ansökan om omdiplomering 2014 har skickats in till Fairtrade Sverige i februari. Där redogörs för aktiviteter 2013 och handlingsplan för
2014.
I detta dokument redovisas handlingsplanen för 2014. Handlingsplanen följs
upp och revideras vid styrgruppens möten. Dessutom finns en redogörelse i
punktform över aktiviteter som gjorts 2013.
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Handlingsplan för 2014 och redovisning av aktiviteter 2013
Handlingsplanen för 2014
Aktivitet
Ansöka om omdiplomering som Fairtrade City hos Fairtrade Sverige

Datum
28 februari

Inleda ett samarbete med näringslivscenter för att sprida information om
Botkyrka som Fairtrade City
Uppmärksamma vår omdiplomeringen till Fairtrade City i kommunen på
hemsidan
Fortsätta att driva informationsinsatser och andra aktiviteter för att öka
konsumtionen av Fairtrade eller motsvarande produkter i kommunorganisationen..
Uppmärksamma de enheter som avropat mycket etiskt märkta produkter
inom avtalen.
Delta med information om Fairtrade City på Earth Hour

Våren

Delta i Hjärta Botkyrka, Hågelbyparken.

24 maj

Erbjuda nämnderna en kort information om Fairtrade City.

April

Utöka samarbete med trossamfunden. Ta fram en plan för hur det ska göras. Bjuda in en Fairtrade odlare i samband med det.
Utöka styrgruppen och rekrytera fler representanter från fler samhällssektorer
Använda två sommarjobbare för att inventera utbudet av etiska produkter

Hösten

Tumbakicken sponsras med etiska fotbollar

4-5 oktober

Föreläsa för pensionärsföreningarna, PRO och SPF om Fairtrade

Hösten

Fikautmaning under Fairtrade Fokus veckan

Oktober

Styrgruppen kommer att ha 4 möten under året, där handlingsplanen följs
upp, och revideras vid behov.

Vid omdiplomeringen
Under året

Vid omdiplomeringen
29 mars

2014
Juni 2014
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Aktiviteter utförda under 2013













I samband med förnyelse av Fairtrade City-diplomeringen fick alla
förvaltningar rosor och information Fairtrade.
Deltagande vid Earth hour i mars med information om Fairtrade.
Sommarjobbare har inventerat utbudet på caféer i kommunen under
sommaren.
De caféer som saluhåller Fairtrade fick ett diplom under fairtrade
Challangeveckan.
Information på tv display på Tumba Centrum som rullat löpande
under året om Fairtrade och att Botkyrka är en Fairtrade City.
Vid Tumbakicken där ca 50 lag deltog i oktober användes fairtradebollar. Turneringen inleddes med information om fairtrade
Deltagande vid julmarknad i Tullinge.
Under 2013 bjöd tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden in styrgruppen för att
informera om Fairtrade City.
Information gavs vid ett av samhällsbyggnadsförvaltningens frukostmöten.
Utmaning mellan planen i kommunalhuset att fika Fairtrade under
Fairtrade fokusveckan. Plan 3 vann.
Information till hemkunskapslärarna om Fairtrade vid ett möte

Botkyrka kommun har under tre år ökat sin konsumtion av Fairtrade märkt
kaffe från 9 % till 54 %.
Styrgruppen har haft 4 möten under 2013. Vi har också deltagit i ett möte i
Sigtuna för Fairtrade City´s i Stockholms län. Under året har vi fått två nya
tillskott i styrgruppen. En representant från lärarförbundet, och en från kultur- och fritidsförvaltningen.
_________
Expedieras till
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