Reglemente för kollektivtrafiknämnden
Allmänna bestämmelser
Region Värmland är fr.o.m. 1 januari 2012 regional kollektivtrafikmyndighet i Värmlands län. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för de uppgifter som följer av myndighetens ansvar för den regionala kollektivtrafiken när uppgiften inte enligt lag eller regionfullmäktiges beslut ska fullgöras av någon annan.
Nämnden är myndighetens beställare av den trafik som tillhandahålls antingen av egna enheter 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.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan landstinget och kommunerna ingånget avtal om samverkan om kollektivtrafik.
Uppgifter m.m.
1§
Inom ramen för sin roll åligger det kollektivtrafiknämnden
- att samråda med länets kommuner och landstinget om kollektivtrafik
- att i samråd med länets kommuner, landstinget, organisationer, resenärer, kommersiella aktörer, övrigt
näringsliv och berörda myndigheter – inklusive angränsande kollektivtrafikmyndigheter – utarbeta förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram som bygger på en samordnad fysisk planering och utveckling av länets infrastruktur som sammantaget främjar den regionala utvecklingen i Värmland
- att överenskomma med andra kollektivtrafikmyndigheter om beslutsrätt om allmän trafikplikt inom
myndigheternas gemensamma område
- att svara för upphandling och avtal om regional kollektivtrafik
- att ansvara för att kollektivtrafikens roll för den regionala utvecklingen beaktas i olika sammanhang
- att beakta frågor om tillgänglighet, miljö, trafik- och trafikantinformation, kvalitetsfrågor m.m. i kollektivtrafiken
- att tillse att offentligt ägd infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter upplåts på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor.
- att fullgöra rollen som beställare åt myndigheten
- att årligen ta fram rapport om trafikplikt, avtalsparter, trafikens utveckling, ekonomi m.m.
- att bereda strategiska kollektivtrafikfrågor inför beslut i regionfullmäktige
- att företräda Region Värmland i samverkan med kommunerna och landstinget enligt gällande överenskommelse
- att inom sitt verksamhetsområde företräda myndigheten gentemot statliga myndigheter och andra kollektivtrafikmyndigheter
- att noggrant följa utvecklingen inom kollektivtrafikområdet
- att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet.
Nämnden får samordna den regionala kollektivtrafiken med färdtjänst och patientresor (särskild kollektivtrafik) liksom med kommunernas skolskjutsverksamhet.

Befogenheten att upphandla och ingå avtal om kollektivtrafik samt att samordna den regionala kollektivtrafiken med skolskjutsar, färdtjänst och patientresor får överlämnas till aktiebolag och enskild kommun.
Nämnden får ingå avtal med kommuner inom länet rörande lokala anpassningar av kollektivtrafiken och
dess finansiering. Nämnden får överlämna detta uppdrag till bolag som fått befogenhet att ingå avtal om
allmän trafik.
Nämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som regionfullmäktige eller regionstyrelsen lämnat till nämnden.
2§
För kollektivtrafiknämnden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om nämnd i 6 kap kommunallagen,
lagen om kollektivtrafik, Region Värmlands förbundsordning samt detta reglemente.
Nämndens sammansättning m.m.
§3
Kollektivtrafiknämnden har nio ledamöter och fem ersättare, som väljs av fullmäktige. Dessa väljs för
fyra år t.o.m. den 31 december det år då val till kommun- och landstingsfullmäktige ägt rum.
§4
Kollektivtrafiknämnden har en ordförande och en vice ordförande. De väljs av fullmäktige för den tid,
för vilken de blivit valda som ledamöter.
Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträde med nämnden, utser nämnden
annan ledamot att tillfälligt föra ordet. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfällige ordföranden utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag,
får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Kollektivtrafiknämndens sammanträden
§5
Kollektivtrafiknämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Härutöver ska, enligt 6 kap 18 § andra stycket kommunallagen, sammanträde hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs.
§6
Ledamot som inte kan delta i sammanträde med kollektivtrafiknämnden skall utan dröjsmål underrätta
nämndens sekreterare som inkallar ersättare.
Icke tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att närvara vid kollektivtrafiknämndens sammanträden,
delta i överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet.
§7
Förtroendevald eller tjänsteman hos Region Värmland eller särskild sakkunnig får tillkallas av nämndens
ordförande efter beslut av nämnden.
Den som sålunda tillkallas får meddela de upplysningar som begärs och får, om nämnden så beslutar,
delta i överläggningarna men inte i besluten.

Jäv
§8
Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 24-27 §§ kommunallagen.
Delegering
§9
Kollektivtrafiknämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
myndigheten att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kollektivtrafiknämnden får delegera till bolag eller kommun att upphandla och träffa avtal om regional
trafik.
Kollektivtrafiknämnden beslutar för varje uppdrag hur beslut som fattats med stöd av uppdraget skall
anmälas för nämnden.
Om vissa ärenden där delegering inte får ske finns bestämmelser i 6 kap 34 § kommunallagen.
Övriga bestämmelser
§ 10
Delgivning med kollektivtrafiknämnden sker med nämndens ordförande, dess sekreterare eller den som i
övrigt enligt särskilt beslut är behörig att mottaga delgivning.
§ 11
Kollektivtrafiknämndens ordförande beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden
vid nämndens sammanträde.
§ 12
Om protokolls förande, innehåll, justering m.m. finns bestämmelser genom hänvisning i 6 kap 30 §
kommunallagen till 5 kap 57–62 § samma lag. Beträffande särskilt yttrande till protokollet gäller i tilllämpliga delar vad som stadgas om reservation.
Kollektivtrafiknämnden utser för varje sammanträde ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte ordföranden justera nämndens protokoll. Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet, som avser de delar av sammanträdet varunder han lett förhandlingarna. Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje
sida av protokollet.
§ 13
Kollektivtrafiknämndens sekreterare skall tillse att protokollsutdrag tillställs dem som är berörda av i
protokollet intagna beslut. Fullständiga protokoll skall delges regionstyrelsen samt revisorerna.
§ 14
Avtal och utgående skrivelser från nämnden underskrivs av ordföranden med kontrasignation av sekreteraren. Nämnden får besluta att underskrift i vissa fall skall ske i annan ordning.

