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Interpellationssvar till Sven Sunesson (C)
angående ekologiska och närproducerade
varor
ärende 18RGK404
Sven Sunesson (C) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående ekologiska och närproducerade
varor. Svar redovisas efter respektive fråga.
Bakgrund till svar: Det finns idag ingen nationellt fastställd definition av
”närproducerat” utan olika kommuner och regioner/landsting får själva avgöra vad de
menar med detta. I Region Kronoberg finns ingen fastställd definition.
Region Kronoberg handlar livsmedel för cirka 28 miljoner kronor per år inklusive
moms. Vid upphandling är det möjligt att ställa krav på att varor ska vara t.ex.
ekologiska eller uppfylla KRAV-märkning. Lagstiftning ger dock inte möjlighet att
ställa krav på att de varor som köps enligt LOU ska vara närproducerade då det
strider mot principen om icke diskriminering.
Fråga 1: Hur arbetar vi för att köpa närproducerade varor och hur stora mängder inhandlas av
närproducerat?
Svar: Region Kronoberg har ingen fastställd definition av närproducerat. Det som
kan besvaras är vilka leverantörer som finns inom eller utanför länets gränser. Nedan
angivna belopp nedan avser inköp inklusive moms under perioden 2017-01-01 –
2017-12-31:


Leverantörer vars leveranser avgår från plats inom länets gräns:
6,4 miljoner kr, motsvarande 23 % av totala livsmedelsinköp



Leverantörer vars leveranser avgår från plats utom länets gräns:
21,6 miljoner kr, motsvarande 77 % av totala livsmedelsinköp

Fråga 2: Hur säkerställer vi att det är närproducerat?
Svar: Eftersom att ingen definition av närproducerat har antagits av Region
Kronoberg är det svårt att besvara frågan.

Fråga 3: Anser du att riktlinjerna behöver förtydligas eller skärpas för att arbeta för
närproducerade varor? Exempelvis finns det organisationer som tydligt skriver ”i enlighet med
Svensk djurskyddslagstiftning”
Svar: Jag anser att vi i Region Kronoberg bör ta fram en definition av vad vi ska
mena med närproducerat och har lagt det uppdraget till regiondirektören.
Fråga 4: Hur arbetar vi och följer upp att vi så långt som möjligt delar upp upphandlingarna så
mindre producenter har möjlighet att lämna anbud?
Svar: Det finns ingen fastställd procentsats för hur många upphandlingar som ska
vara uppdelade eller särskild strategi för hur/vilka upphandlingar ska delas upp.
Upphandlingsenheten försöker dock sträva efter att hitta varuområden där de tror att
det finns möjliga leverantörer inom länets gränser.
Flera av de livsmedelsupphandlingar som Region Kronoberg har genomfört under de
senaste åren har varit uppdelade, bl.a. rör det upphandling av ägg och kött.
Förberedelser pågår för att inom kort genomföra ytterligare uppdelad upphandling.
Det har inte alltid kommit in anbud vid de delade upphandlingarna och diskussionen
om hur man kan underlätta för mindre producenter att lägga bud har varit uppe i den
grupp som arbetar med den lokala livsmedelsstrategin.
Fråga 5: Hur kan vi arbeta med upphandlingen så att även de ekologiska varorna är
närproducerade?
Svar: De uppdelade upphandlingar som har genomförts har omfattat krav på att
efterfrågad vara ska vara ekologisk. Delade upphandlingar möjliggör för mindre,
lokala producenter att lägga anbud (se ovan).
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