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Reglemente kollektivtrafiknämnden

Allmänt om nämndens uppgifter
Region Värmland är den regionala kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med 2 kap.
2 § 4 st. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Kollektivtrafiknämnden ska ansvara för de uppgifter som följer av Region
Värmlands ansvar för den regionala kollektivtrafiken när uppgiften inte enligt lag
eller regionfullmäktiges beslut ska fullgöras av någon annan. Nämnden företräder
Region Värmland som regional kollektivtrafikmyndighet.
Nämnden utvecklar, styr och följer upp verksamheten genom sin nämndplan.
Nämnden ska överenskomma med regionstyrelsen om genomförande av
nämndplanen för nämndens räkning.

Nämndens uppgifter
Trafikförsörjningsprogram, trafikplikt och allmän kollektivtrafik

• Utreda, utforma och besluta om allmän trafikplikt.
• Ansvara för upphandling inom ramen för allmän trafikplikt.
• Upprätta årlig rapport över den verksamhet som bedrivs inom ramen för allmän
trafikplikt.
• I samråd med länets kommuner, organisationer, resenärer, kommersiella aktörer,
övrigt näringsliv och berörda myndigheter — inklusive angränsande
kollektivtrafikmyndigheter — utarbeta förslag till regionalt
trafikförsörjningsprogram (RTFP), som ska beskriva behov av regional
kollektivtrafik samt mål och riktlinjer för kollektivtrafikförsörjningen.
• Till fullmäktige bereda förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram.
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• Beakta frågor om tillgänglighet, miljö, trafik- och trafikantinformation,
kvalitetsfrågor m.m. i kollektivtrafiken.
• Utarbeta förslag till riktlinjer för kollektivtrafikens priser och produkter inför beslut
i regionfullmäktige.
• Tillse att offentligt ägd infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter upplåts
på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor.

Nämnden är Region Värmlands beställare av den trafik som tillhandahålls antingen
av egna enheter i regionens förvaltning eller av upphandlade entreprenörer efter
myndighetsbeslut om allmän trafikplikt.
Därutöver kan kommersiella aktörer utan ekonomiskt stöd från myndigheten bedriva
kollektivtrafik efter anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten

Särskild kollektivtrafik

• Ansvara för upphandling av och avtal om sjukresor.
• Ansvara för upphandling av och avtal om färdtjänst och skoltrafik i de fall
kommuner överlåtit uppgiften till myndigheten.
• Ansvara för färdtjänst enligt lagen (1997:736) och riksfärdtjänst enligt lagen
(1997:735), i de fall kommuner överlåtit uppgiften till myndigheten.
• Samordna den regionala kollektivtrafiken med färdtjänst och sjukresor (särskild
kollektivtrafik) liksom skoltrafik i de fall kommunerna överlåtit uppgiften till
myndigheten, samt samråda med kommuner som ej överlåtit uppgiften till
myndigheten.

Övriga uppdrag

• Till fullmäktige bereda regionala utvecklingsnämndens förslag till regional
utvecklingsstrategi inom det som avser nämndens ansvarsområde.
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• Samråda med den regionala utvecklingsnämnden om utveckling av länets
infrastruktur och länstransportplan för främjande av en hållbar regional utveckling.
• I övrigt bereda ärenden till regionfullmäktige inom nämndens ansvarsområde.
• Samråda med länets kommuner om kollektivtrafik.
• Upprätta delstrategier eller handlingsplaner som syftar till att genomföra de delar
av den regionala utvecklingsstrategin som ligger inom nämndens ansvarsområde.
• Utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av fullmäktige
fastlagda ramarna.
• Besluta om en nämndplan för sitt ansvarsområde.
• Avge yttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens
ansvarsområde.
• Ansvara för att kollektivtrafikens roll för den regionala utvecklingen beaktas i olika
sammanhang.
• Företräda Region Värmland i samverkan med kommunerna enligt gällande
överenskommelse om ansvar för regional kollektivtrafik i Värmland.
• Inom sitt ansvarsområde företräda regionen gentemot statliga myndigheter och
andra kollektivtrafikmyndigheter.
• Noggrant följa utvecklingen inom kollektivtrafikområdet.
• Verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet.
• Följa upp verksamheten och ekonomin och redovisa därmed förknippade
rapporter (bland annat prognoser, delårs- och årsbokslut) till regionstyrelsen.
• Inom nämndens ansvarsområde verkställa regionfullmäktiges beslut.
•

Svara för frågor om miljö och hållbar utveckling inom nämndens sakområde.

•

Svara för internationella frågor inom nämndens sakområde.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och en mellan landstinget och
kommunerna ingången överenskommelse om ansvar för regional kollektivtrafik i
Värmland.
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Kommunala bolag, stiftelser och föreningar
Nämnden ska svara för att tillvarata Region Värmlands intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, vad gäller verksamhet som faller inom
nämndens ansvar. Nämnden ska för fullmäktiges räkning till sådana bolags- och
föreningsstämmor utse stämmoombud samt besluta om stämmodirektiv, under
förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Sammansättning
Nämnden består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.

Presidium
Nämndens presidium består av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande.

Utskott
Inom kollektivtrafiknämnden ska det finnas två utskott:
- ett arbetsutskott med fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i
kollektivtrafiknämndens presidium ska tillika utgöra presidium i
arbetsutskottet,
-ett tätortstrafikutskott med fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.
Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium ska tillika utgöra presidium i
tätortstrafikutskottet.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning
behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden,
enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden bestämmer
föredragningslistan till utskottet.
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Tätortstrafikutskottet

Inom utskottet sker beredning av ärenden om
tätortstrafik, bland annat avseende samordning mellan kollektivtrafik och respektive
kommuns stads- och samhällsplanering. Dessutom får utskottet handlägga och
besluta i ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
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