
Du kan påverka din vardag 
– rösta i regionvalet!
Den 11 september 2022 är det val till regionfullmäktige i Västra Götaland. 
Regionvalet påverkar den verksamhet som Västra Götalandsregionen driver, 
eftersom den styrs av politiska beslut som fattas dom folkvalda politikerna. 
Valet sker samtidigt som valen till riksdagen och fullmäktige i kommunerna. 

Vad handlar regionvalet om? 
Regionvalet i Västra Götaland handlar om sådant som ofta påverkar dig och din vardag. Bland annat 
när du får vård på sjukhus, vårdcentraler eller hos folktandvården. Eller när du reser med bussen, 
spårvagnen eller pendeltåget. Även när du besöker Göteborgs Botaniska trädgård, GöteborgsOperan 
och flera muséer i Västra Götaland. Det här är områden som Västra Götalandsregionen ansvarar för. 
Områden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, näringsliv och innovation, miljö, mänskliga 
rättigheter och folkhälsa. Det, och mycket mer, jobbar Västra Götalandsregionens 55 000 anställda 
med. Och verksamheterna styrs av ca 1 100 politiker, som du och vi som bor i Västra Götaland får 
vara med och välja. 

Vad kan du påverka? 
Hur du röstar i regionvalet påverkar hur Västra Götalandsregionen styrs och hur dina skattepengar 
används. Du röstar på det parti och de politiker som du tycker ska leda Västra Götalandsregionens 
arbete fyra år framåt. De partier som får flest röster får också flest platser i regionfullmäktige, Västra 
Götalandsregionens högsta beslutande nivå. Regionfullmäktige fattar beslut om övergripande frågor 
till exempel skattesats, budget och hur verksamheterna ska utvecklas. 

Vem får rösta i regionvalet? 

• Du som är 18 år senast på valdagen och folkbokförd i regionen
Och därutöver är;
• Medborgare i Sverige, övriga EU-länder, Island eller Norge
• Eller medborgare i annat land och folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Mer information hittar du på www.vgregion.se/regionval

Svenska 

http://www.vgregion.se/regionval
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