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Motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade;
Madelene Nord (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade i enlighet
med yttranden från miljö- och hälsoskyddsnämndens och
jämställdhetsutskottets yttranden.
Reservation
Madelene Nord, för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande om att bifalla motionen.
Särskilt uttalande
Davis Kaza, för Arbetarpartiet deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019
yrkar Moderaterna:
 att Umeå kommun säger upp avtalet med Fairtrade
 att Umeå kommun inte särbehandlar Fairtrade vid inköp och
upphandling utan behandlar det som vilket annat varumärke som
helst.
Motionen har gått på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden och
jämställdhetsutskottet. De har båda föreslagit avslag till motionen i sina
yttranden.

Beslutsunderlag
Motion 8/2019 Avsluta samarbetet med Fairtrade
Miljö och hälsoskyddsnämndens yttrande 2019 § 116
Bilaga till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019 § 116
Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 27

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 2 av 4
Umeå kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2021-01-25

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson
Olov Häggström

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till
motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet
bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) med instämmande av Peder Westerberg (L) och
Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) - med instämmande av Mattias Larsson (C) – bifall till
näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla
motionen.

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-12-21
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde 2021-01-25.
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25
Följande yttrar sig: Madelene Nord, Nils Seye Larsen, Peder Westerberg,
Davis Kaza, Anders Ågren, Peter Vigren, Maja Westling, Anders Sellström,
Andreas Sjögren, Karl Larsson, Åsa Bäckström, Kjerstin Widman, Lasse
Jacobson, Charlotta Westerlund, Maria Nilsson och Ulrik Berg.
Yrkanden
Madelene Nord (M), Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M), Anders
Sellström (KD), Kjerstin Widman (M), Maria Nilsson (SD) och Ulrik Berg
(M) – Bifall till motionen.
Nils Seye Larsen (MP), Peter Vigren (S), Maja Westling (C), Andreas
Sjögren (S), Karl Larsson (S), Åsa Bäckström (V), Lasse Jacobson (V) och
Charlotta Westerlund (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå
motionen).
Davis Kaza (AP) – Särskilt uttalande om att Arbetarpartiet avstår från att
rösta vid en votering och deltar inte i beslutet.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag att avslå motionen. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 43 ja-röster mot 20 nej-röster och två som avstår från att rösta
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Voteringslista.
Reservation
Madelene Nord, för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande om att bifalla motionen.
Särskilt uttalande
Davis Kaza, för Arbetarpartiet deltar inte i beslutet.
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Beslutet ska skickas till
Motionären
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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