
Organisationens interna åtagande 
Allmän och lika rösträtt 100 år uppmärksammas i samband med regionfullmäktiges sammanträde 16 
november. Detta sker genom en föreläsning om demokrati av riksdagens talman, presentation av 
utställningen Fira demokratin! samt uppmärksammande av Signe Lagerqvist. Signe Lagerqvist valdes 
1919 som första kvinna in i landstingsmötet, senare landstingsfullmäktige, och var ledamot fram till 
1926. 
 
Utveckla metoderna för att involvera regioninvånarna inför beslut. Inom regionen genomför 
Beredningen för invånardialog dialoger i syfte att inhämta idéer och synpunkter inför 
regionövergripande beslut samt hanterar Demokratikanalen där regioninvånare kan lämna egna 
förslag. 
 
Organisationens externa åtagande 
Västmanlands läns museum uppmärksammar demokratin i utställningen Fira demokratin! som pågår 
28 augusti till 14 november 2021. Utställningen är en berättelse om gräsrötter och politiker som varit 
viktiga aktörer för utformningen av vår demokrati. Vid invigningen deltog riksdagens förste vice 
talman, landshövdingen i Västmanlands län och regionfullmäktiges ordförande. Demokratitemat 
fortsätter med utställningen Yttrandefrihetens gränser som har premiär 22 januari 2022. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Västmanlands läns museum har tillsammans med Västmanlands Hembygdsförbund och 
Fornminnesförening gett ut ett omfattande temanummer av tidskriften Spaning om demokrati. 
Temanumret tar upp vägen till demokrati ur ett västmanländskt perspektiv. 
 
Om aktören 
Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, 
leva, utvecklas och trivas i länet. Det är också du som är med och påverkar hur regionen styrs. 
Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård i Västmanland. Vi ansvarar även 
för att planera och samordna utvecklingen i länet. 
Vi är en politiskt styrd organisation och vart fjärde år röstar du som bor i Västmanland till 
regionfullmäktige, i landstingsvalet. Regionens verksamhet finansieras i huvudsak via 
landstingsskatten, som under mandatperioden 2014-2018 är 10,88 %. 
All vår verksamhet ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund. 
Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger 
förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar 
gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är 
mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland. 
 


