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Delegationsordning
Diarienummer RJL 2016/293
Beslut
Nämnden föreslås fastställa delegationsordningen att gälla från
och med 2016-03-01.
Sammanfattning
Nämnden får enligt 6 kap. 33 § kommunallagen, uppdra åt ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos Region
Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en grupp av ärenden.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande
författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt
ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd
verksamhet.
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Regionledningskontoret
Agneta Jansmyr
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Delegationsordning för Nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö
Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö beslutar
 Fastställa bilagd delegationsordning att gälla från och med 2016-03-01.

Sammanfattning
Nämnden får enligt 6 kap. 33 § kommunallagen, uppdra åt ett utskott, en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos Region Jönköpings län att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad
ram/investeringsplan för berörd verksamhet.

Beslutsunderlag
Delegationsordning för Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - regiondirektör
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Delegationsordning – Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
1. Allmänt
Grunder för delegering av beslut
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får nämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos Region Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad
ram/investeringsplan för berörd verksamhet.

Beslut som inte får delegeras
Av 6 kap. 34 § kommunallagen framgår att beslutsrätten i följande ärenden inte
får delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Vidaredelegering
Regiondirektören har ställning som förvaltningschef. Beslut som delegeras till
förvaltningschef får vidaredelegeras i de fall nämnden godkänt detta, vilket framgår av delegationsordningen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. Därutöver
är vidaredelegering inte tillåtet. Detta framgår av 6 kap. 37 § kommunallagen.
Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation.
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Delegat kan hänskjuta beslutsfattandet till den som gett delegationen.

Undertecknade av handlingar i nämndens namn
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller av presidiet (tilllika utskott) på delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordföranden samt kontrasigneras av regional utvecklingsdirektör
eller trafikdirektör
Befattningshavare som fattar beslut på delegation undertecknar de handlingar som
är en följd av beslut som vederbörande fattat.

Diarieföring av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att beslutet diarieförs.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande
sammanträde, såvida annat inte anges i delegationsordningen nedan. Beslut som
regiondirektören har vidaredelegerat ska av beslutsfattaren anmälas till regiondirektören, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. Anmälan ska ske på för ändamålet särskild framtagen blankett.

Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar regionens tjänstemän s.k. verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder. Med verkställighet
avses åtgärder som en tjänstman utför i den dagliga verksamheten och inom ramen för de arbetsuppgifter som normalt ingår i befattningen. I det dagliga arbetet
utgår verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal. För att ett beslut
ska ses som verkställighet får det inte föreligga några alternativa lösningar av
principiell och övergripande natur. Det måste också finnas politiskt fastställda mål
för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Vid beslut av ekonomisk art är beslutsfattaren (beslutsattestant) skyldig att kontrollera att det finns
medelstäckning för avsett ändamål innan beslut fattas. De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Detta gäller också beslut som rör förvaltningen och Regionens interna förhållanden.
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.

Jäv
Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller jävsreglerna i kommunallagen och förvaltningslagen.
2

2016-02-01

RJL 2016/293

2. Delegering till presidiet
2. 1 Rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser, utbildning o dyl. för
styrelsens ledamot/ersättare inom och utanför riket

3. Delegering till ordföranden
3.1

Rätt att besluta på styrelsens vägnar i brådskande ärenden enligt
6 kap. 36 § kommunallagen
Anm. Vid ordförandens förfall fattar vice ordföranden beslut

4. Delegering till regiondirektören
Regiondirektörens rätt att fatta beslut på delegation samt besluta om vidaredelegering framgår av tabellen nedan.
Därtill utövar Regiondirektören, som Regionens främsta tjänsteman och enda förvaltningschef, den operativa ledningen av Regionens verksamheter och ansvarar för
att dessa bedrivs i enlighet med politiska riktlinjer och fastställda budgetar.
Företrädarskap allmänt
4.1
Beslut

Delegering till

Får vidaredelegeras

4.1.1 Rätt att motta delgivning

Regiondirektör

Ja

4.1.2 Rätt att utse beslutsattestant
samt befattningshavare med
rätt att teckna Regionens
firma i olika ärenden

Regiondirektör

Ja

4.1.5 Rätt att besluta om yttranden i Regiondirektör
ärenden av mindre principiell
natur där regionen är remissinstans

Ja
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4.2
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Delegering till

Får vidaredelegeras

4.2.1 Upphandling av varor och
tjänster, rätt att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal

Regiondirektör

Ja

4.2.2 Upphandling av trafikentreprenad, rätt att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal

Regiondirektör

Ja

4.2.3 Rätt att besluta om försäljning av tjänster och varor
enligt 2 kap. 7 § kommunallagen

Regiondirektör

Ja

Regionala utvecklingsprojekt (infrastruktur och miljö)
4.3
Delegering till Får vidaredelegeras
Beslut
4.3.1 Rätt att besluta om förlängning av regionala utvecklingsprojekt utifrån av nämnden beslutade förutsättningar

Regiondirektör

Ja

4.3.2 Rätt att ingå överenskommelser kring projekt med högst
tre års varaktighet och ett
sammantaget åtagande om
högst 150 000 kr

Regiondirektör

Ja

Delegering till

Får vidaredelegeras

Regiondirektör

Ja

Färdtjänst och riksfärdtjänst
4.4
Beslut
4.4.1 Rätt att besluta om färdtjänst
enligt 7-9 §§ lagen
(1997:736) om färdtjänst och
riksfärdtjänst enligt 5-6 §§
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
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Regiondirektör

Ja

Delegering till

Får vidaredelegeras

Regiondirektör

Ja

Delegering till

Får vidaredelegeras

4.6.1 Rätt att förordna personuppgiftsombud

Regiondirektör

Nej

4.6.2 Rätt att ingå och underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal

Regiondirektör

Ja

Delegering till

Får vidaredelegeras

Regiondirektör

Ja

Delegering till

Får vidaredelegeras

Regiondirektör

Ja

Sjukresor
4.5
Beslut
4.5.1 Rätt att besluta tillämpningsanvisningar till Regionens
regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Personuppgiftslagen
4.6
Beslut

Allmänna handlingar
4.7
Beslut
4.7.1 Beslut att helt eller delvis
avslå begäran att ta del av
allmän handling

Övrigt
4.8
Beslut
4.8.1 Besluta om avvisning av för
sent inkommet överklagande
av beslut (förvaltningsbesvär)
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