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Fullmäktige styr organisationen
Det finns EN beslutande församling: regionfullmäktige
Regionfullmäktige ska tillsätta en regionstyrelse

Regionfullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen 
behövs för att fullgöra regionens uppgifter

Regionfullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och 
inbördes förhållanden i reglementen
Ytterst ansvariga för all verksamhet som bedrivs av regionen

Beslutar i principiella och andra viktiga frågor



Styrande dokument

Budget
Prioriterat i år

Måldokument
Långsiktig inriktning

Visionen
Det goda livet

5 år1 år

http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/pdf/strategi/En%20m%c3%b6tesplats%20i%20v%c3%a4rlden%20-%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talands%20kulturstrategi.pdf


HSN uppgift - reglemente

3 § …har ett befolkningsansvar inom sitt geografiska område. 
Befolkningsansvaret innebär: 
a) att klarlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård i samverkan med bland annat kommuner, 

försäkringskassa, arbetsförmedling och brukarorganisationer 

b) att med utgångspunkt från regionfullmäktiges mål och inriktning göra behovsanalyser och prioriteringar 
samt fastställa mål i syfte att verka för en förbättring av befolkningens hälsa 

c) att verka för en förbättring av folkhälsan i samverkan med bland annat kommuner och 
frivilligorganisationer 

d) att i olika forum föra dialog med invånarna om vårdens tillgänglighet och kvalitet samt inriktning och 
utveckling 

e) att i övrigt följa utvecklingen av befolkningens behov av hälso- och sjukvård och tandvård och ta 
nödvändiga initiativ. 



Påverkan

Påverka systemet: hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Påverka utbud utifrån befolkningens behov: hälso- och 
sjukvårdsnämnden

Påverka specifik verksamhet: utförarstyrelse eller regionstyrelsen

Få hjälp med enskilda patientärenden: patientnämnden 
Organisationsbidrag: bredningen för social hållbarhet (regionstyrelsen) 

Partier och enskilda ledamöter
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