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Uppdrag
VästKom är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götalands län 
(medlemmarna) och ska på regional nivå företräda och samordna intressen 
inom kommunal hälso- och sjukvård med ett tydligt 49-perspektiv. VästKom 
hanterar frågor som inte kan hanteras lika bra eller bättre hos 
kommunalförbunden eller kommunerna.

VästKom ska företräda och biträda kommunalförbunden i länsgemensamma 
samverkansfrågor och förhandlingar med Västra Götalandsregionen samt med 
statliga och andra länsorgan inom hälso- och sjukvårdsområdet. VästKom ska 
även företräda kommunalförbunden inom Hälso- och sjukvårdens 
digitalisering. 

VästKom arbetar på uppdrag av kommunalförbunden för vilka kommunernas 
behov är styrande.

VästKom ska svara för uppföljning och utvärdering av 
huvudmannaskapsförändringar som berör kommunerna. VästKom ska 
genom kommunalförbunden utgöra ett forum för kommunal samverkan inom 
VästKoms uppdrag.
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Verksamhet
VästKom bedriver verksamhet utifrån uppdraget i stadgarna och beslutad 
verksamhetsplan. Verksamheten omfattar förhandling och samverkan inom 
hälso- och sjukvårdsområdet utifrån den lagstiftning som reglerar hälso- och 
sjukvård inklusive hälso- och sjukvårdens digitalisering. VästKom samlar 
kommunalförbundens utsedda politiker i dessa frågor.

Prioriterad uppgift för VästKom är att företräda kommunalförbunden i 
förhandlingsuppdraget och samverka i frågor med ett tydligt 49-perspektiv.



Samverkan och förhandling
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I enlighet med uppdraget ska VästKom verka för samsyn både inom 
samverkans- och förhandlingsuppdraget. Samarbetet mellan 
kommunerna, kommunalförbunden, VästKom och Västra 
Götalandsregionen bygger på tillit och dialog. 

På uppdrag av kommunalförbunden ska VästKom:

• Företräda kommunerna genom att utgöra en tydlig förhandlingspart 
i dialogen med regionen.

• Utgöra en samverkanspart för mellankommunal samverkan med ett 
tydligt 49-perspektiv.



Styrning och ledning 
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Stadgar – i stadgarna framgår vilket ändamål föreningen har.

Styrelsen - Styrelsen leder VästKoms verksamhet, har inseende över dess övriga organ och förvaltar 
dess egendom. Är det beslutande organet.

Föreningskansli - VästKom skall ha ett kansli som, under styrelsens överinseende, handhar VästKoms 
administration och löpande verksamhet. Föreningskansliet verkställer styrelsens beslut.

VästKoms Direktör – ansvarar för VästKoms kansli och svarar inför styrelsen för VästKoms löpande 
förvaltning.

Direktörsgruppen – förbundsdirektörerna följer upp VästKoms uppdrag och utgör ett kollegialt stöd i 
länsgemensamma frågor till VästKoms direktör.

Beredningsgrupp – ett forum där ansvariga chefer inom respektive kommunalförbund och VästKoms 
direktör hanterar beredning av aktuella ärenden.



Hälso- och sjukvård och hälso- och 
sjukvårdens digitalisering
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VästKoms huvudsakliga uppdrag inom hälso- och sjukvård handlar om att samverka och företräda 
kommunerna via kommunalförbunden i Västra Götaland. I VästKoms uppdrag ingår 
omvärldsbevakning samt att i samverkan ta fram förslag till överenskommelser, riktlinjer och avtal 
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner.

VästKoms huvudsakliga uppdrag inom hälso- och sjukvårdens digitalisering är att tillsammans med 
kommunalförbunden stödja kommunerna i arbetet med digitalisering som möjliggörare inom hälso-
och sjukvård. Fokus är frågor där kommunerna blir starkare av att ha ett 49-perspektiv.

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras 
i det politiska samrådsorganet (SRO) som består av politiker från Västra Götalandsregionen och 
VästKom. SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som 
avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen.

En del av VästKoms uppdrag handlar om löpande förvaltning av gemensamma avtal och 
överenskommelser med Västra Götalandsregionen. 
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