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Sammanfattning 
Riktlinje för Västra Götalandsregionens regiongemensamma styrande dokument riktar sig 
till alla inom Västra Götalandsregionen (VGR). Riktlinjen beskriver VGR:s beslutade 
struktur för styrande dokument samt redogör för viktiga aspekter att tänka på inför 
beredning och implementering av nya och revidering av befintliga regiongemensamma 
styrande dokument. Med regiongemensamma avses de styrande dokument som riktar sig 
till hela VGR, det vill säga alla styrelser/nämnder och bolag. Regionfullmäktige och/eller 
regionstyrelsen tar beslut om regiongemensamma styrande dokumenten.   

Verksamheten i VGR styrs av kommunallagen och andra speciallagar. Nämnders, 
styrelsers och bolags grunduppdrag fastställs genom reglementen och ägardirektiv. Det 
finns även dokument som beskriver organisationens mer grundläggande värderingar och 
principer samt dokument som detaljerat beskriver hur en uppgift ska utföras och av vem, 
dessa bär samlingsnamnet Västra Götalandsregionens styrande dokument.  

Regionstyrelsen antog 2015-02-10 (RS 3433-2014) en struktur för styrande dokument. 
Strukturen anger en fast terminologi, dokumentens hierarkiska ordning samt var de olika 
dokumenttyperna beslutas. Strukturen ska tillämpas av alla verksamheter inom VGR när 
nya styrande dokument tas fram samt när tidigare beslutade dokument revideras. I VGR 
arbetar vi efter principen få och tydliga styrande dokument.  
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Struktur styrande dokument  

Dokumenttyper  
Västra Götalandsregionen har sju olika dokumenttyper.  

Vision 
VGR har en Vision - Vision Västra Götaland. Den är fastställd av regionfullmäktige samt 
Västra Götalands 49 kommunfullmäktige och är kommunernas och VGR:s gemensamma 
vision. Visionen uttrycker ett övergripande framtida tillstånd, önskvärt att uppnå – Det 
goda livet. Visionen ligger överst i den hierarkiska ordningen av våra styrande dokument. 
Det innebär att underliggande dokument ska ligga i linje med och bidra till – Det goda 
livet.    

Måldokument 
VGR har fyra så kallade måldokument. De är övergripande dokument som anger 
målsättningar som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet. Dokumenten speglar 
VGR:s uppdrag inom hälso-och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och 
kulturutveckling. De tre sistnämnda områdena är kopplade till de särskilda uppdrag VGR 
fått från riksdagen och det finns lagar1 som reglerar att och hur VGR ska ta fram dokument 
inom dessa områden.  

Måldokument fastställs av regionfullmäktige, bereds av regionstyrelsen och utarbetas av 
den nämnd/styrelse som bär huvudansvaret för respektive område2.   

Budget 
Budgeten är VGR:s överordnade styrande dokument där mål och inriktning prioriteras på 1 
- 3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva verksamheten.  

Budgeten bidrar till att uppfylla visionen och de fyra måldokumenten. Vid en målkonflikt 
mellan olika styrande dokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten. Den 
riktar sig i första hand till VGR:s nämnder och styrelser som har att följa budgeten.   

Budgeten fastställs av regionfullmäktige.  

Policy 
En policy är en avsiktsförklaring som anger grundläggande värderingar, principer och 
förhållningsätt. Policyer är alltid regiongemensamma, det vill säga gäller alla styrelser, 
nämnder och bolag inom VGR.  

Policyer fastställs av regionfullmäktige och tas normalt fram av centrala styrelser, nämnder 
och kommittéer utifrån deras respektive ansvarsområde. 

 

1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, Lag (2010:1065) om kollektivtrafik och 

Kultursamverkansmodellen – regional kultursamverkan 
2 Framtidens hälso- och sjukvård – Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Trafikförsörjningsprogrammet – 

Kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland 2020 – strategi för regional tillväxt och utveckling – 

Regionutvecklingsnämnden och Kulturstrategi för Västra Götaland – Kulturnämnden.  
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Plan 
En plan anger hur ett mål ska uppnås, vad som ska göras och vem som har ansvaret. 
Exempel på planer är verksamhetsplan, handlingsplan/-program och jämställdhetsplan.  

Regiongemensamma planer fastställs av regionfullmäktige. En plan kan också vara 
verksamhetsspecifik och gälla för enskild styrelse/nämnd, förvaltning eller bolag, det 
utifrån uppdrag i reglementen och ägardirektiv. Planer som är verksamhetsspecifika 
fastställs och tas fram av ansvarig styrelse/nämnd eller bolagsstyrelse.  

Planer kan också fastställas av förvaltningschefer eller bolagsdirektörer. De planerna är 
styrande i den enskilda verksamheten och tas fram av den verksamhet den riktar sig till. 
Planer som fastställs på verksamhetsnivå kan antingen beslutas på delegation från 
nämnd/styrelse eller vara ett led i verkställandet av politiska beslut.    

Riktlinje 
Riktlinjer är ofta kopplade till en policy och innehåller en anvisning eller rekommendation 
för hur policyn ska uppnås och/eller verkställas. En riktlinje kan betraktas som en slags 
handbok som ska ange ramarna för, politikers och tjänstemäns, handlingsutrymme i en viss 
fråga.  

Regiongemensamma riktlinjer fastställs av regionstyrelsen och föregås alltid av en policy 
eller annat dokument som fastställts av regionfullmäktige. Riktlinjer som berör enskilda 
förvaltningar eller bolag kan tas fram av styrelser/nämnder, förvaltningar och bolag och 
fastställs av respektive styrelse/nämnde, bolag, förvaltningschef eller bolagsdirektörer.  

Rutin 
En rutin är detaljerade instruktioner kring hur något ska utföras och av vem.  

Rutiner som tas fram på central nivå utgår i huvudsak från fastställda regiongemensamma 
riktlinjer och gäller för hela VGR. Dessa rutiner fastställs av regiondirektören eller av, för 
området, ansvarig tjänsteman.   

Rutiner som tas fram av och berör enskilda förvaltningar eller bolag fastställs av ansvarig 
förvaltningschef eller bolagsdirektör. 

Giltighetstid 
Om inget annat anges gäller ett styrande dokument i VGR från och med beslutsdatum och i 
max fem år. I god tid innan ett dokuments giltighetstid upphör, ska dokumentet ses över. 
Därefter ska ett förslag tas fram till fortsatt hantering, eventuell revidering eller om 
dokumentet ska upphöra att gälla. Det politiska organ eller den tjänsteman som beslutat om 
dokumentet tar ställning till förslag om fortsatt hantering.     
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Att ta fram regiongemensamma styrande 
dokument  
I VGR arbetar vi efter principen få och tydliga styrande dokument. Innan beslut tas om 
att ta fram ett nytt styrande dokument ska det alltid undersökas om ett liknade dokument 
finns, om dokumentet verkligen löser det identifierade problemet eller om det kan hanteras 
på annat sätt.  

Beredning  
I ärendehandboken beskrivs hur du som handläggare ska bereda ärenden så att du följer 
lagar och regler och tar hänsyn till viktiga perspektiv. Riktlinjerna i ärendehandboken 
gäller även för beredning av regiongemensamma styrande dokument.  

Koncernstabsberedningen, på Koncernkontoret, är ett expertstöd i 
ärendehanteringsprocessen och ska säkerställa en korrekt beredning av ärenden avseende 
kvalitet, process och helhetssyn. Gruppen ansvarar bland annat för ärenden av 
regiongemensam karaktär, dit regiongemensamma styrande dokument räknas. När ett nytt 
regiongemensamt styrande dokument ska tas fram eller ett befintligt revideras ska det i god 
tid anmälas till koncernstabsberedningen. Gruppen säkerställer att beredningen av ärendet 
hanteras korrekt och stödjer handläggaren med att tillsätta rätt kompetenser i arbetet med 
att ta fram dokumentet.  

Implementering, genomförande och uppföljning   
Ett styrande dokument är giltigt under flera år och det är därför viktigt att tänka på att det 
under hela giltighetsperioden finns resurser för implementering, genomförande och 
uppföljning. I dokumentet ska det därför framgå hur det ska organiseras.  

Om mål anges i ett styrande dokument är det viktigt att tänka på att de ska följas upp. 
Angivna mål ska därför begränsas till så få som möjligt. De mål som eventuellt anges ska 
vara konkreta och mätbara och det bör övervägas om en uppföljningsplan ska tas fram. 
Policydokument och andra styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige ska inte 
innehålla indikatorer och mätetal för hur uppföljning och rapportering ska ske. 
Regionstyrelsen ska på ett samlat sätt besluta om hur övriga policyer och styrande 
dokument ska följas upp och redovisas till regionfullmäktige. Innehållsansvarig för 
dokumentet bär huvudansvaret för att rätt förutsättningar finns för implementering, 
genomförande och uppföljning hos berörda verksamheter.  

Nämnder/styrelser ansvarar enligt kommunallagen (KL) för att, inom sitt område, se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnder/styrelser ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt (KL 6 kap, 5 §). I detta ansvar ingår bland annat att säkerställa att 
respektive förvaltning eller bolag följer och verkar i enlighet med regiongemensamma 
styrande dokument. Nämnder/styrelser ska ta del av dokumenten, bedöma på vilket sätt de 
berörs samt vidta eventuella åtgärder. Vidare ansvarar nämnder/styrelser för att följa upp 
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att implementeringen/genomförandet ger det resultat som det regiongemensamma styrande 
dokumentet avser att uppnå.   

För att nå de styrande dokumentens inriktning och mål krävs att insatser prioriteras och att 
resurser sätts av för genomförande. Resursbehovet och prioritering av insatser måste ställas 
mot behovet inom andra, för VGR, angelägna områden. För VGR som helhet sker detta 
genom att regionfullmäktige årligen i beslut om budget väger behovet av resurser och 
insatser inom aktuellt område mot resursbehovet och insatser inom andra 
verksamhetsområden. Regionfullmäktiges budget blir på så sätt överordnat övriga styrande 
dokument som regionfullmäktige fastställt.  

Mallar  
2017-02-08 beslutades om mallar för dokumenttyperna policyer, planer, riktlinjer och 
rutin. Beslutade mallar ska användas när nya regiongemensamma styrande dokument tas 
fram och befintliga revideras. En rekommendation är att mallarna även används för de 
dokument som är styrelse/nämnd-, förvaltnings- eller bolagsspecifika. Genom mallarna 
framgår viktig information om dokumenten, såsom vem det gäller för, giltighetstid och 
vilken stab/avdelning som är innehållsansvarig.  

För regionala medicinska riktlinjer (RMR) finns särskilda mallar som ska användas av 
samtliga förvaltningar.  

Kommunikation 
Ett styrande dokument ger effekt först när det är känt och tillämpat i organisationen. I 
ärendehandboken finns vägledning kring när och hur ett dokument ska kommuniceras. Ta 
gärna hjälp av en kommunikatör vid planering av kommunikationsinsatser.  

När ett regiongemensamt styrande dokument tagits fram eller reviderats ska det 
kommuniceras till berörda styrelser/nämnder, förvaltningar och bolag. Sekreteraren för det 
beslutade organet tillsammans med handläggaren ansvarar för att expedieringen sker på ett 
korrekt sätt.  

Publicering av regiongemensamma styrande dokument 
När ett regiongemensamt styrande dokument ska publiceras på webben ska det först förses 
med information för att öka dess sök- och hittbarhet. Dokumenten ska även lagras på en 
gemensam plattform som länkas till vid publicering på webben.  

När regionfullmäktige eller regionstyrelsen fastställt ett regiongemensamt styrande 
dokument skickar berörd sekreterare protokollsutdrag till handläggaren. Handläggaren 
ansvarar för att skriva in aktuellt beslutsdatum, göra eventuella korrigeringar som beslutet 
innehåller samt färdigställa dokumentet för publicering. Handläggaren skickar sedan 
tillbaks dokumentet till det beslutande organets sekreterare som ser till att den slutliga, 
fastställda handlingen blir diarieförd samt skickar den till ansvarig för webbpublicering. 
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