
Kristina Jonäng, (c) 
Miljönämndens ordförande 

Regional utveckling- möjligheter och målkonflikter 



I Västra Götalands län bor ca 1,7 miljoner människor 

Västra Götalandsregionens högsta beslutande organ är 
regionfullmäktige med 149 ledamöter  

Omsättningen är 65 miljarder kr och har 53 000 anställda 



Hälso- och sjukvård

Ansvar för kvalité, finansiering och ersättning av sjukvård.  Stort driftsansvar. 
‒ 17 sjukhus 
‒ 200 vårdcentraler 
‒ 170 tandvårdskliniker  

Regional utveckling

Ansvar för infrastruktur, näringsliv och kultur. 
Huvudman för all kollektivtrafik.  Planupprättare och 
medfinansiär i statliga infrastrukturprojekt. 
Driftsansvar för bl a 
- Operan, Konserthuset mfl inom kulturområdet 
- Botaniska Trädgården 
- Naturbruksgymnasier och folkhögskolor 
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Verkliga 
målkonflikter 

Politiska 
åsiktsskillnader 

Svårigheter att 
förklara 
upplevda 
motsägelser i 
vardagen 

Brist på tillit 



SATSNINGAR I STADEN KAN 
UPPLEVAS SOM ORÄTTVISA 

Några upplever att de 
befinner sig i bortglömda 
samhällen, andra uttalar en 
oro för att utvecklingen går 
för fort



MER RESURSER TILL SJUKVÅRDEN LEDER TILL DYRARE VÅRD 
Sjukvården upplever nästan alltid att det behövs mer resurser. När nya 
resurser tillförs tenderar kostnaden för varje insats att bli dyrare, vilket i sig  
riskerar att minska resurserna till sjukvården. 



Strategier ska hantera känslan av motsägelser
Beslut ska främja tillväxt och expansion

Omfördela resurser mellan stad och land

- garantera en viss nivå på sjukvården i varje kommun

- tex att ersätta sjukvården mer där de äldsta bor

- stora resurser för landsbygdsutveckling, satsning på gröna näringar mm 

Engagemang för att regionen ska växa och skapa nya intäkter totalt sett 

- skapa medvetenhet om att hotet knappast kommer från växande städer inom länet, 
utan när städer i vår omvärld springer om oss
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En viktig
målkonflikt 
hanteras i 
resurs-
tilldelning 
av vägar 
och 
järnvägar.  



telefon +46708671621 
Twitter: @kristinajonang
www.kristinajonäng.se
kristina.jonang@vgregion.se

http://www.kristinajon%C3%A4ng.se/
mailto:kristina.jonang@vgregion.se
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