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INTERPELLATIONSSVAR
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

2014-11-18
Till Regionfullmäktige

Svar på interpellation gällande ekologisk mat
Heikki Klaavuniemi (Sd) ställer i sin interpellation frågorna ”Hur stor andel av de ekologiska
produkterna är lokalproducerade eller är att betrakta som närodlade?” samt ”Hur stor andel
av de ekologiska produkterna kommer från annat land”
Frågan om lokalproducerat eller närodlat är svårt att ge ett konkret svar på. I dagsläget finns
inget vedertaget begrepp om vad som räknas som närodlat eller lokalproducerat i Västra
Götalandsregionen. Inom svensk lagstiftning finns inga gränsdragningar för vad ord som
närproducerat och närodlat egentligen innebär. Risken är därför att begreppen missbrukas.
Vad ordet närproducerat och närodlat innebär är olika för handlare, konsumenter och
näringsidkare vilket gör frågan svår att besvara korrekt.
Regionservice i Västra Götalandsregionen har i år handlat livsmedel för 111 388 126 kr i år. I
den summan inräknas både ekologiska och konventionell livsmedel. Inköpsvärde för
ekologiskt livsmedel är 41 176 683 kr vilket motsvarar 37% de totala inköpen.
Vi har inhandlat svenska varor för 19 746 893 kr vilket motsvarar 48 % av totala
inköpsvärdet. Det innebär att utländska varor inhandlas för 21 429 790 kr vilket motsvarar
52 %. Det är oundvikligt att inte köpa utländska varor då kaffe och bananer har stor volym
och dessa köper vi ekologiskt.
När vi nu vid årsskiftet lämnar över ordförandeskapet i nämnder och styrelser till en annan
majoritet så önskar vi att de fortsätter det påbörjade arbetet för hållbar utveckling.

Lena Hult (s)
Ordförande Servicenämnden
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Svar på interpellation från Kurt Karlsson (SD) angående

Handläggning av personer som saknar ID-handlingar vid
läkarbesök
Kurt Karlsson (SD) ställer i sin interpellation frågor om ”rutiner för hur en vårdsökande utan
tillförlitliga identitetshandlingar ska handläggas vid läkarbesök.”
Svaret är att om den vårdsökande har akuta behov av hälso- och sjukvård ska hen få tillgång till bästa
möjliga vård utifrån hens behov av sjukvård.
I sin interpellation gör Kurt Karlsson antagandet att regionen antingen saknar rutiner för identifiering,
eller att regionens rutiner är så dåliga att de ”medför osäkerhet för allmänheten”. Dessutom antar Kurt
Karlsson att betalning i många fall inte sker samt att den personliga och medicinska säkerheten sätts åt
sidan.
Jag kan lugna Kurt Karlsson. Det finns ingen anledning till oro utifrån hans frågor, då Västra
Götalandsregionen har utarbetade och väl fungerande rutiner för de situationer som beskrivs i
interpellationen.
När det gäller frågan kring patientens betalning utgår regionens rutiner bland annat från den handbok
som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut, ”Vård av personer från andra länder”. Av
handboken framgår det vilka regler som gäller när patienten är från ett annat land och vad denne ska
betala. Till detta tillkommer att Hälso- och sjukvårdslagen reglerar att den som vistas i landstinget
utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård ska landstinget erbjuda sådan vård.
Vidare regleras i lagen att ett landsting inte kan neka vården då betalningsförmåga saknas.
Avseende oron kring patientens och allmänhetens säkerhet har regionen fullgoda rutiner för att uppnå
en fullgod säkerhet. För att uppnå en vård på lika villkor gentemot svenska medborgare erhåller
personer utan svenskt personnummer ett så kallat reservnummer vid behandling i regionens hälso- och
sjukvård. Reservnumret syftar till att kunna dokumentera personens vård i journalsystemet och
säkerställa patientsäkerheten.

Partille 2014-11-18

Jonas Andersson (FP)
Ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet

