Bilaga 2
Utdrag från landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för
landstingsstyrelse och nämnder.
Förslag på tillägg i 45 § (en ny sista att-satsen) och ändring i 53 § (ändring i nuvarande p. 7)
framgår av kursiv text i kolumnen Föreslagen lydelse.

Nuvarande lydelse
Trafiknämnden
45 §
Nämnden fullgör landstingets
uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och
ansvarar för kollektivtrafiken på
land, till sjöss samt för särskilt
anordnade transporter.

Föreslagen lydelse
Trafiknämnden
45 §
Nämnden fullgör landstingets
uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och
ansvarar för kollektivtrafiken på
land, till sjöss samt för särskilt
anordnade transporter.

Nämnden har ansvaret för
strategiska och övergripande frågor
hänförliga till den regionala
kollektivtrafiken och uppföljningen
av verksamheten. Nämnden ansvarar
för landstingets trafikplanering och
för att förslag till regionala
trafikförsörjningsprogram utarbetas.
Nämnden ska säkerställa samverkan
med närliggande kommuner och
landsting, angränsande läns
regionala kollektivtrafikmyndigheter
och med övriga berörda
myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag samt
företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Nämnden har ansvaret för
strategiska och övergripande frågor
hänförliga till den regionala
kollektivtrafiken och uppföljningen
av verksamheten. Nämnden ansvarar
för landstingets trafikplanering och
för att förslag till regionala
trafikförsörjningsprogram utarbetas.
Nämnden ska säkerställa samverkan
med närliggande kommuner och
landsting, angränsande läns
regionala kollektivtrafikmyndigheter
och med övriga berörda
myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag samt
företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Det åligger vidare nämnden

Det åligger vidare nämnden

att ansvara för landstingets beslut
om allmän trafikplikt
att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och gällande avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överlåtelse
av sagda uppgifter samt enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.

att ansvara för landstingets beslut
om allmän trafikplikt
att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och gällande avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överlåtelse
av sagda uppgifter samt enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms

Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB

Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB

att få avge yttrande på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör
bara nämndens eget
verksamhetsområde och som inte är
av principiell betydelse eller annars
av större vikt.

att få avge yttrande på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör
bara nämndens eget
verksamhetsområde och som inte är
av principiell betydelse eller annars
av större vikt
att samråda med de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB om förslag till
specificerade investeringsobjekt,
utarbeta yttrande över och
prioritera investeringsförslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nuvarande lydelse
53 §
Det åligger nämnden särskilt
/…./
7. att samråda med berörda enheter
inom sjukvårdsproduktionen samt
yttra sig över investeringsförslag
inom hälso – och sjukvården
/…./

Föreslagen lydelse1
53 §
Det åligger nämnden särskilt
/..../
7. att samråda med berörda enheter
inom hälso- och sjukvården om
förslag till specificerade
investeringsobjekt, utarbeta
yttrande över och prioritera
investeringsförslag
/…./

Klamrarna markerar att punkterna 1-6 och 8-9 i reglementets 53 § kvarstår enligt nuvarande lydelse. Det är
alltså endast p. 7 i den nämnda paragrafen som föreslås bli ändrad.
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