
 

 

 

  

 

 

 

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) 

Har Region Kronobergs ambition för 

ekologisk mat sänkts? 

Region Kronoberg har i flera år toppat listan över andel ekologiska inköp bland 

Sveriges regioner, vilket har resulterat i flera utmärkelser. I Region Kronobergs 

hållbarhetsprogram, som antogs av ett enhälligt regionfullmäktige i juni 2019, 

finns målet « År 2023 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 70 

procent. »  

 

För första gången på flera år minskade 2019 Region Kronoberg andelen 

ekologisk mat. Inför arbetet med regionbudget 2021 har vi fått till oss att det 

rör sig om 300 000 kr som saknas för att nå för året utsatt mål. 

 

I ett inslag i SR P4 Kronoberg 20 november 2019, 5 månader efter målet om 

ekologisk mat antogs, säger regionstyrelsens ordförande att regionen ”kommer 

ta ett arbete framöver och titta på vad det egentligen är vi vill uppnå, vad är 

det vi ska mäta och vad ska vi köpa för någonting.”1  

 

Två alternativ som regionstyrelsens ordförande nämner i inslaget är KRAV-

märkning och närodlad. Region Kronoberg handlar redan idag KRAV-märkt och 

frågan om närodlat har flera gånger diskuterats, bland annat i 

regionfullmäktige i mars 2018. Då konstaterades att Region Kronoberg inte har 

en fastställd definition av vad som ska anses som ”närproducerat” och att det 

inte heller finns en entydig nationell definition att luta sig mot. Det som 

regionen då mätte var om leverantörerna finns inom eller utanför länets 

gränser. 23 % av leverantörerna fanns då inom Kronobergs gränser.2   

 

Socialdemokraterna tycker inte att man behöver göra antingen eller, vi måste 

kunna jobba på flera fronter. Enligt Sveriges kommuner och regioner, som 

också uttalar sig i ovan nämnda inslag är just andel ekologiska matinköp en 

viktig klimatindikator – ju mer ekologiskt desto mindre klimatutsläpp. Kan vi 

därtill köpa fler varor som är producerade i eller nära Kronoberg är det givetvis 

väldigt bra, både för miljön och kronobergarna. 

 

                                                 
1 Inslag i SR P4 Kronoberg 2019-11-20; Region Kronoberg kan sluta med ekologisk 

satsning. Länk hämtad 2020-03-20. 
2 Regionfullmäktige 2018-03-08, Interpellation om ekologiska och närproducerade varor 
(ärende 18RGK404) 

2020-03-12 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7346483


 

   

Med anledning av ovanstående undar jag: 

1. Står regionstyrelsens ordförande fortfarande upp för det antagna 

målet om 70 % ekologiska livsmedel 2023 ? 

2. Kommer tillräckligt med resurser avsättas i budgeten 2021 för att 

målet om andel ekologiska livsmedel ska uppnås både på kort och 

på lång sikt ? 

3. När ska Region Kronoberg ta fram en definition för 

närproducerat ? 

 

Magnus Carlberg (S) 

2:e vice ordförande i folkhälsoberedningen 

 


