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  ھذا ما یعملھ التنظیم النیابي للمحافظة
Detta gör landstinget  

عمل على الصحة العامة لمن یسكن في األسنان، ومؤسسات المعاقین والالتنظیم النیابي للمحافظة الرعایة الصحیة والطبیة، ورعایة صحة یُدیر 
  .عبر حدود المحافظةبلدیات المحافظة وبین مراكزالقطاراتبواسطة الحافالت والعامیُمول النقلیطلب التنظیم النیابي للمحافظة و. المحافظة

قانون التنظیم النیابي للمحافظة محددة فيمسؤولیات. الرعایة الصحیةورسومبالتمویل العاموحصراُتدار المؤسسات بدون أھداف ربحیة
ینبغي تقدیم. ُوالطبیة ھو صحة جیدة ورعایة صحیة تقدم لجمیع السكان على قدم المساواةصحیةإن ھدف الرعایة ال«: والطبیة الصحیةالرعایة

الرعایة الصحیة لمن ینبغي إعطاء األولویة في الحصول على. متساویة لجمیع الناس وكرامة الفرد الواحدالاحترام القیمةمعالرعایة الصحیة
».الصحیةأشد الحاجة للرعایةھو في

  وأھدافرؤیة 
  .  في خطة التنظیم النیابي للمحافظة، وثائق تخطیط مجلس المسؤولین تبین الرؤیة واألھداف واالستراتیجیات لفترة الخطة

 بأفضل صحة في العالم 2020ِسوف تتمتع محافظة فاستربوتن عام : " التنظیم النیابي للمحافظة لدیھ رؤیة ذات أھداف عالیة
  ".حة في العالموسیكون سكان المحافظة أكثر ص

  :وضع السیاسیون األھداف األربعة التالیة للمؤسسة
أفضل صحة وأكثر تساویا ً  
رعایة صحیة جیدة ومتساویة  
ّشركاء تعاون فعالیین ومبتكرین  
صاحب عمل جذاب  

حة األسنان الرعایة الصحیة األولیة، الخدمات، رعایة ص: التنظیم النیابي مقسم إلى أربعة مناطق عمل على نطاق المحافظة
والرعایة في المستشفیات

  السیاسیون المختارون من قبل الشعب ھم الذین یحكمون
من قبل السكانفي نھایة المطاف ِ فاستربوتنُتسیس مؤسسات.  مع المحافظةجغرافیاتتزامنوُتحكم سیاسیاِالتنظیم النیابي لفاستربوتن منظمة

  .االنتخابات السیاسیة العامةمن خالل
. والموظفینبین السیاسیینواضح للمسؤولیاتالالمسؤولین المنتخبین لمؤسسة التنظیم النیابي للمحافظة على التقسیمتستند طریقة حكم

  .التنظیم النیابي للمحافظةفي لوائحكیفیة تقسیم المسؤولیة یوضح
تقریر األطرومن ضمن السیاسة. اه یریدونھ في المؤسسةاتجتقریر أيللتنظیم النیابي للمحافظة وأھدافمن خالل وضعیحكم السیاسیون

  .احتیاجات المواطنینتلبیةوكیفیةاألھداف واألنشطةھو متابعةأیضاوأحد الجوانب الھامة. وغیرھا من الشروطاالقتصادیة
  .  أحزاب سیاسیةثمانیةالتنظیم النیابي للمحافظة توجدضمن مجلس

الحزب الدیمقراطي ، 6حزب الشعب ،6 حزب الوسط، 9، حزب الیسار 9 مقعدا، حزب المعتدلین 30 الحزب االشتراكي الدیمقراطي
.  مقاعد3 و حزب دیمقراطیي السوید 4، حزب البیئة 4ي المسیح

  اللجان السیاسیة
ھم –والتأھیلإلعاقةا لجانالرعایة الصحیة األولیة وكذلكالصحة العامة و، ولجانالرعایة الصحیة والطبیةلجنةوخاصة-السیاسیةاللجان

كما . والرعایة الصحیة لألسنانالطبیةالرعایة الصحیة ووالحاجة إلىألنھا ستقیم الوضع الصحي. والسیاسیینالمواطنینھامة بینصالتو
  .ُاالحتیاجات تلبىأنالسكانیشعركیفأنھا ستقیم

غیرھا من الوثائقوالتنظیم النیابي للمحافظةخططالمجلس قرارا بشأنأن یتخذقبل الوثائق لمجلس التنظیم النیابي للمحافظةتقدم اللجان
.وغیرھامنظمات المرضىالبلدیات ومعكما تتعاون اللجان. المھمة



  

  اتصل بسیاسییك
  .بیانات االتصال بالسیاسیین المختارینse.vll.www: تجد في الموقع التالي
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