
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§190 Reglemente för nämnden trafik, infrastruktur 
och miljö 
Diarienummer: RJL 2018/721 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 
nämnden trafik, infrastruktur och miljö med föreslagna 
justeringar. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
nämnden trafik, infrastruktur och miljö   

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28

Yrkanden/förslag på sammanträdet 
Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar 
enligt följande: 
Under rubriken nämndens uppgifter, andra stycket, sista 
meningen att lyda: Nämnden har ansvar att disponera statliga 
och andra externa medel, som via beslut i regionstyrelsen, 
tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Strykning av sista meningen under rubriken personalansvar – 
sidan 2, §11.

Ändring under rubriken nämndens uppgifter, första stycket till att 
lyda: Nämnden ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna 
som omfattar samhällsplanering som trafik, kommunikationer, 
infrastruktur, bostadsplanering och attraktiva miljöer. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Ändring under rubriken trafik och kommunikationer, fjärde 
stycket till att lyda: Nämnden ansvarar för sjukresor inom och 
utom länet i enlighet med Lag (1991:419) om 
resekostnadsersättning vid sjukresor.
Sista meningen i stycket stryks då denna förekommer i tidigare 
text. 

Beslutsgång 
Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag med föreslagna 
justeringar. 
 
Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande 

Ann-Kristin Göransson 

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 179 Reglemente för nämnden trafik, infrastruktur 
och miljö 
Diarienummer: RJL 2018/721 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 
nämnden trafik, infrastruktur och miljö med föreslagna 
justeringar. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
nämnden trafik, infrastruktur och miljö   

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28

Yrkanden/förslag på sammanträdet 
Ordföranden föreslår tillägg under rubriken nämndens uppgifter, 
andra stycket, sista meningen att lyda: Nämnden har ansvar att 
disponera statliga och andra externa medel, som via beslut i 
regionstyrelsen, tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett 
ändamålsenligt sätt. 

I yrkandet instämmer Rachel De Basso och Sibylla Jämting. 

Rachel De Basso föreslår strykning av sista meningen under 
rubriken personalansvar – sidan 2, §11.

I yrkandet instämmer ordföranden. 

Rune Backlund föreslår en ändring under rubriken nämndens 
uppgifter, första stycket till att lyda: Nämnden ansvarar för de 
regionala utvecklingsfrågorna som omfattar samhällsplanering 
som trafik, kommunikationer, infrastruktur, bostadsplanering och 
attraktiva miljöer. 
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Rune Backlund föreslår även en ändring under rubriken trafik och 
kommunikationer, fjärde stycket till att lyda: Nämnden ansvarar 
för sjukresor inom och utom länet i enlighet med Lag (1991:419) 
om resekostnadsersättning vid sjukresor.
Sista meningen i stycket stryks då denna förekommer i tidigare 
text. 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet bifaller samtliga yrkanden samt i övrigt bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 160 Reglemente för regionstyrelsen och nämnder 
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL 
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive 

protokollsutdrag från parlamentariska nämndens 
sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§31
Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan 
föreslagna justeringar.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 
följande justeringar:

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.
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I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud

Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



REGLEMENTE 1(3)

         

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Linda Byman Version 0.11
Kapitel   Dokument ID 88514

Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö
Sammansättning 
1 § 
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Arbetsformer 
2 § 
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, 
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och 
nämnder. 

Nämndens uppgifter 
Allmänt 
3 § 
Nämnden ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna inom trafik och 
kommunikationer, infrastruktur. 

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att 
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till 
givna ramar. Nämnden har ansvar att disponera statliga och andra externa medel 
som tilldelats regionen inom nämndens verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 
sätt.

Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Trafik och kommunikationer 
4§ 
Nämnden ansvarar för frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken. 

Nämnden fullgör regionens uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet 
enligt lagen om kollektivtrafik samt regionens uppgifter enligt lagen (1997:736) 
om färdtjänst och lagen (1997:735) riksfärdtjänst. 

Nämnden ansvarar för regionens trafikplanering och för att förslag till regionala 
trafikförsörjningsprogram (RTP) och länstransportplan (LTP) utarbetas och följs. 
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Innehållsansvarig Linda Byman Version 0.11
Kapitel   Dokument ID 88514

Nämnden ansvarar för sjukresor inom och utom länet. 

Nämnden  har att utarbeta förslag till trafikförsörjningsprogram för regionen.

Hållbar utveckling 
5 § 
Nämnden ska till styrelsen bereda program för hållbar utveckling.

Yttranden (delegering av fullmäktige) 
6§ 
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana 
ärenden som faller inom nämndens sakområden och som inte är av strategisk 
betydelse eller annars av större vikt. Samråd sker vid behov med berörd 
nämnd/nämnder.

Samverkan och samråd 
7 § 
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som 
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden. 

Internationella frågor 
8 § 
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden. 

Regiongemensamma uppgifter
9 §
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet. 

Redovisning
10 § 
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige 
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige 
beslutat.  

Personalansvar 
11 § 
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för 
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.  Nämnden har i övrigt 
ansvar för de personalfrågor som uppkommer inom nämndens 
verksamhetsområden.

Personuppgiftsansvar 
12 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för 
frågor som an-kommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 
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Delegation 
13 § 
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i 
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av 
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap.37-39§§ kommunallagen. Sådana 
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också 
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 
7 kap. 6§ kommunallagen. 

Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
nämnden bestämt. 

Delgivning 
14 § 
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
15 § 
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid 
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser. 

Nämnden får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upp-rättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.


