
  Region Halland 

Organisationens interna åtagande  
Region Halland analyserar systematisk konsekvenserna av politiska beslut för olika grupper av 
kvinnor och män i fråga om bland annat makt, inflytande och ekonomi. Kunskapen om 
konsekvenser för olika grupper kan användas för att nå uppsatta mål om jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att identifiera områden där vi kan 
flytta fram positionerna i jämställdhets- och demokratiarbetet. 
 
Organisationens externa åtagande 
Region Hallands nyligen antagna Regionala utvecklingsstrategi togs fram mellan 2019–2021, 
genom dialoger med både bredd och djup samt inkluderade bland annat perspektiv från invånare, 
arbetsmarknadsaktörer, idéburen sektor och partigrupper. Det vill säga; vi vill stärka Halland och 
Sverige genom delaktighet och tillit. Vi i Halland har jobbat länge med tillsammansskapet. 
Genom en tydlig regional ledning för hållbar tillväxt och en god och jämlik hälso- och sjukvård, 
skapar vi förutsättningar för ett livskraftigt demokratiskt välfärdssystem. Detta styrande åtagande 
är samordnande för den interna och externa agendan för Hallands hållbara utveckling och 
tillväxt. Genom delaktighet och gemensamma agendor, skapar vi tillsammans förutsättningar för 
att ta oss an arbetet med att bygga en livskraftig demokrati på alla nivåer. 
 
Region Halland initierar en samarbetsyta för regionens Ungdomsråd/Ungdomsfullmäktige i syfte 
att stärka ungdomars inflytande och delaktighet. Genom initiativet bidrar Region Halland till 
arbetet för ett samhälle som kännetecknas av öppenhet och respekt samt till det demokratiska 
deltagande. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande  
Regionfullmäktige har tidigare uppmärksammat demokratijubileet och i samband med detta 
bjudit in Landshövdingen. För hallänningen och demokratin ska vi fortsätta stärka både vårt 
öppna samtalsklimat och den handlingskraft vi har tillsammans med andra demokratiska aktörer i 
Halland. 
 
Om aktören 
Region Halland finns för alla som bor och arbetar i Halland, med regionalt ansvar för hälso- och 
sjukvård samt utveckling och tillväxt. Regionen styrs av folkvalda politiker i regionfullmäktige. 
Vision: Halland-bästa livsplatsen. 
Så behandlar Region Halland dina personuppgifter - https://www.regionhalland.se/dataskydd  
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