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Fairtrade City-samordnare
Anitha Ljung
0410-733295
Anitha.ljung@trelleborg.se

Fairtrade City Trelleborg
Verksamhetsberättelse 2018

Matilda Ljung, Anitha Ljung och Inger Hansson delar ut Fairtrade-märkta bananer till
löparna vid målgången av Spring för Kim, Nybostrand, Gilövs läge den 10 augusti 2018.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Arbetet med Faitrade city Trelleborg under år 2018.
Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis
handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om
rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för
mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.
I september 2018 var 72 svenska kommuner Fairtrade City-diplomerade. Det
innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City-diplomerad
kommun. Globalt sett deltar över 2 000 städer.
Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel i
kommuner där konsumtion av rättvist handlade produkter, producerade i länder
med utbredd fattigdom, är en del av lösningen. Styrgruppens sammansättning ska
ha en bred samhällelig mångfald från kommunen, lokala näringslivet och
civilsamhället. Styrgruppen ansvarar gemensamt för att det samordnas och
arrangeras informationsinsatser om rättvis handel samt att dokumentera dessa.

För att kunna möjliggöra samverkan inom kommunens geografiska område, krävs
kännedom och kommunikation mellan olika aktörer. Dagligvaruhandeln och andra
butiker, hotell, caféer, restauranger, kiosker, servicestationer, skola, studieförbund
församlingar och föreningsliv.
Engagemanget för Fairtrade City bidrar till att höja kunskapen och
medvetenheten om etisk konsumtion bland kommunens invånare. Styrgruppen
verkar för att synliggöra att kommunen är Fairtrade City-diplomerad. Fairtrade
City Trelleborg har också en egen Facebook-sida.

Fairtrade City Trelleborg
Arbetet med Fairtrade City Trelleborg startade 2013 och 2014 fick kommunen sin
första diplomering. Därefter har diplomeringen erhållits årligen, något som legat
helt i linje med kommunens miljömål för etisk handlande.
2018 övergick samordaningsansvaret från Visit Trelleborg AB till
kommunstyrelsen. Avdelningen för hållbar utveckling vid
kommunledningsförvaltningen fick då uppdraget att fortsatt samordna arbete.
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I styrgruppen för Fairtrade City Trelleborg har under 2018 ingått följande
personer:
Ordförande Inger Hansson, Fairtrade-ambassadör, Rädda Barnen.
Maria Wilhelms, regional eventsamordnare för Fairtrade Sverige.
Anitha Ljung, Trelleborgs kommun, samordnare.
Karin Jeppsson, Kristian Silfverberg, Eva Chelbat, samtliga tjänstepersoner från
Trelleborgs kommun.
Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.
Eva Grandstedt, Naturskyddsföreningen i Trelleborg.
Yvonne Borg, ABF Sydvästra Skåne.
Gerty Borg, företagarföreningen ”Viqtoria – tjejer med driv”.
Maria Tigerschiöld, fackförbundet Vision, Trelleborgs kommun
Blagoje Josevski, Fairtrade-ambassadör.
Matilda Ljung, engagerad ung kommuninvånare.
Under 2018 har arbetet med Fairtrade City Trelleborg bedrivits på följande
sätt:

Kvartal 1, januari - mars:
Januari
10 januari: AB Visit Trelleborgs begäran om överföring av samordningsansvaret
för Trelleborgs kommuns arbete med Fairtrade City från bolaget till
kommunledningsförvaltningen behandlades i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade då att samordningsansvaret för Trelleborgs kommuns
arbete med Fairtrade City överflyttas från AB Visit Trelleborg till
kommunledningsförvaltningens Avdelning för hållbar utveckling från och med 1
februari 2018. Kommunstyrelsen beslutade också att täckning för lönekostnader
samt för de aktiviteter som behöver göras för att uppnå årlig diplomering, totalt
80.000 kr, följer med uppdraget.
Anitha Ljung utsågs till ny samordnare.
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30 januari: Chokladprovning anordnades för Söderslättsgymnasiets
naturvetarelever ur årskurs 2 i samband med deras årliga kick off för hållbar
utveckling arrangerades på Biogascentret. Eleverna fick provsmaka olika slags
choklad samt fick muntlig information om kakaoodling och om Trelleborgs
kommuns arbete med Fartrade City. De fick också veta att vi behöver ungdomar
som engagerar sig och att det finns plats för fler som hjälper till.

Februari
2 februari: Första styrgruppsmötet hölls med flera nya deltagare. Ordförande för
gruppen är liksom tidigare Inger Hansson från Rädda Barnen, Trelleborg. Årshjul
som planeringsverktyg, liksom arbetsmetoder med olika fokusgrupper och ringarpå-vattnet-metod introducerades.
Enkät genomfördes i stygruppen. Deltagarna deltagarna fick peka ut de fem
viktigaste områdena som de ansåg att vi ska arbeta med under 2018: Resultatet
visade att engagera ungdomar (6 röster), anordna aktiviteter med
Citysamverkan (5 röster), utbilda personal, kommunal upphandling samt att
sätta upp skyltar vid kommunens infarter (4 röster vardera ) toppade listan.
14 februari: 200 st Fairtrade-märkta rosor i blandade färger delades ut till
förbipasserande på gågatan utanför ingången till köpcentret Valen med anledning
av Alla hjärtans dag. Personer av olika kategorier – ålder och kön försågs med
rosor. Alla, gammal som ung, uppskattade aktiviteten.
28 februari: Liten förnyelseansökan skickades in till Fairtrade Sverige. Den
innehöll uppdaterad kontaktlista på deltagarna i styrgruppen, en lista över årets
planerade aktiviteter samt en lista över hur vi planerar synliggöra vårt arbete i olika
medier under året.
Torbjörn Karlsson, kommunalråd, blev ny medlem i styrgruppen, vilket säkerställer
arbetet förankring i den kommunala ledningen.

Mars
8 mars: Modeslavar. Föreläsning på ABF av Moa Kärnstrand, författare till en bok
om klädindustrins ständiga jakt på billigare arbetskraft. I nuläget tillverkas våra
kläder i Bangladesh och Burma där förhållandena för arbetarna är urusla. Publiken,
ett 30-tal, bjöds på Fairtrademärkt fika i form av choklad och smågodis och
information om Fairtrade City Trelleborg och om Fairtrade-märkt bomull.
22 mars: Årsmöte hos Vision Avdelning 007 i Trelleborgs kommun. Ett 15-tal
medlemmar, samtliga anställda tjänstepersoner i Trelleborgs kommun fick ta del av
en föreläsning av Anitha Ljung och Vision bjöd på var sin Fairtrade-märkt
chokladkaka.
Maria Wilhelms och Eva Chelbat genomförde fyra lektioner/föreläsningar för
elever inom konceptet Real Case – lärande för hållbar utveckling. Sammanlagt
140 elever – en grupp 5-åringar, en förskoleklass, en åk 7 och en gymnasieklass –
fick utbildning och bjöds på bananer.
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Maria Wilhelm och Eva Chelbat i banan-dräkt.

Kvartal 2, april-juni:
April
6 april: Styrgruppsmöte nr 2 2018 hölls på Söderslättshallen. Genomgång av
årshjul, ekonomi och fortsatt planering.

19 april: Maria Wilhelms och Blagojce Josevski arrangerade
ambassadörsutbildning på Biogascentret. 6 st ungdomar utbildades till att bli
Fairtrade-ambassadörer.Två av ambassadörerna deltog sedan under
Fagerängsdagen i maj.
23 april: Release-party för skolornas arbete med Framtidssagor på Biblioteket.
Fairtrade City bjöd alla besökare på bananer och godis i samband med minglet,
över 150 personer deltog.

Maj
7-9 maj: World Fairtrade Challenge. Alla kommunens anställda uppmanades på
Slettnet att registrera sina fikor dessa dagar på Fairtrades hemsida.
7 maj: Nätverket ”Trelleborgare för mångfald och allas lika värde” bjöd in till
samtalskväll om mänskliga rättigheter. Anitha Ljung föreläste om Fairtrade Cityarbetet med koppling till globala målen. Karin Jeppsson deltog också med
föreläsning om barnrättsarbetet. Ett 15-tal personer deltog och fick provsmaka
choklad.
9 maj: World Fairtrade Challence arrangerades på COOP i Smyge av lokalt
butiksombud som fick stöd av Fairtrade City. 100 rosor delades ut till kunder som
också bjöds på kaffe och choklad inne i butikens foajé. Eva Granstedt, ordförande
för Naturskyddsföreningen i Trelleborg deltog.
10 maj (Kristi Himmelsfärds dag.): Löparkalaset på Söderslätt med Sweden
Runners och Citysamverkan. 200 bananer delades ut till löparna i Albäck och
Citysamverkans Lotta Wahlkvist ställde upp i banandräkt och sprang med barnen i
deras eget lopp.
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25 maj: Fagerängsdagen. Fairtrade Citys representanter var på plats med
informationsbord. Tipstävling genomförds med Fairtrade-märkta varor som priser.
Bananer delades ut av ungdomar i banan-dräkter som gick runt med Bananexpressen bland besökarna.

Fairtrade-ambassadör Blagojce Josevski som banan, med Banan-expressen på
Fagerängsdagen.

Kvartal 3, juli-september:
Augusti
3 augusti: Worl Fairtrade Forum i Helsingborg. Anitha Ljung, Inger Hansson och
Maria Wilhelms deltog från styrgruppen och fick del av programmet med flera
olika föreläsningar.
10 augusti: ”Spring för Kim” arrangerades i Gislövs läge till minne av Kim Wall,
på årsdagen av henns försvinnande 10 augusti 2017. Fairtrade City fanns på plats
vid målgången och delade ut bananer till energitörstande löpare vid målgången.
Cirka 400 bananer delades ut från Banan-expressen.
15 augusti: Torgmöte med Vision i Trelleborg. Under 2018 blev Visions center
mobila. Med fyra husbilar kom förtroendevalda och anställda för att träffa
medlemmar och potentiella medlemmar runt om i landet, runt 280 arbetsplatser,
från Trelleborg till Haparanda, besöktes. Lunchmingel anordnades på Rådhustorget
med Fairtrade-choklad och bananer.
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Visions mobila center på besök på Rådhustorget.
30 augusti: Styrgruppsmöte nr 3 hölls på Visit Trelleborg

September
Det kommuninterna arbetet pågick, med att se över kommunens egna inköp och
målsättningar gällande etiska inköp som förberedelse inför den stora ansökan i
feburari 2019.

Oktober
31 oktober: Styrgruppsmöte nr 4 hölls på HU-kontoret, Östergatan 2. I mångt och
mycket blev det ett planeringsmöte inför aktiviteter i samband med årets
Trelleborgsgala

November
15 november: Trelleborgsgalan. Representanter för styrgruppen stod i foajén och
serverade Fairtrade-märkt choklad och ingefärsläsk till besökarna. 750 biljetter var
utdelade, många kom fram och vi kunde berätta om vikten av att handla Fairtrademärkta produkter.

Matilda Ljung och Gerty Borg i foajén under Trelleborgsgalan.
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December
4 december: Uppstartsmöte med 6 elever vid SSG som tagit på sig att inventera
utbudet av FT-märkta varor i stans butiker. Räkningen är en uppföljning av den
tidigare gjorda räkningen från 2014.
6 december: Banan-expressen 2.0 . Lådcykel köps in vilken ska boostas med
Fairtrade-logga och andra kommunala logor, eftersom den ska samutnyttjas av
olika projekt vid Avdelningen för hållbar utveckling. Bland annat ska den användas
vid prova-på-aktiviteter för att öka intresset för tränsporter med lådcykel i stället
för med bil inom projekten Fossilbränslefria kommuner och Hållbara transporter.
14 december: Julavslutning för hela styrgruppen med lunch på Slättarps gård,
Skegrie. Särskilt inbjudna var Senior Samordnare Liselotte Persson och
hållbarhetschef Lina Wedin Hansson. 13 personer deltog.

Slutord:
Arbetet med Fairtrade City Trelleborg drivs av en grupp synnerligen
engagerade deltagare i styrgruppen som representerar flera olika aktörer i
lokalsamhället – politiker, fackförbund, studieförbund, företagare,
föreningsliv osv. Alla som sagt sig vara villiga att engagera sig har tillåtits
att delta.
Få intresseområden i vår kommun samlar en så entusiastisk skara av
personer från olika håll som är bredda att helt ideellt göra sin insats för
fattigdomsbekämpningen i världen och för att öka intresset för etisk och
hållbar konsumtion på bred front i lokalsamhället. Trelleborgs kommun har
all anledning att känna stolthet över detta tillsammansprojekt.
Detta gör arbetet till ett välförankrat och framgångrikt arbete som tillika
utgör en viktig del av Trelleborgs kommuns arbete för hållbar utveckling
och för att nå visionen att vara en framgångskommun med långsiktigt
hållbara tillväxt.
Kommunen måste dock vara den drivande motorn, som har resurserna att
samordna och strukturera upp arbetet och att koppla ihop det med annat
arbete som bedrivs i kommunen mot de lokala miljömålen och FN:s globala
hållbarhetsmål. Kommunen står också själv för stora volymer av inköp och
måste i rollen som storkonsument föregå med det bästa exemplet av alla.
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Fairtrade City Trelleborg 2018 med några viktiga siffror:

1.000 utdelade bananer

300 utdelade rosor

170 barn och unga fick
utbildning.

400 fick provsmaka choklad

