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Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa regionala utvecklingnämndens delegationsordning.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21/22 § 117 om en ny politisk organisation från och med 1 januari 2019, vilket föranlett att ett antal styrande dokument behövt upprättas eller uppdateras. Regionala utvecklingsnämnden
har nu att fastställa delegationsordning.

Ärendet
Med utgångspunkt i kommunallagen och gällande reglemente har regionstyrelsen att delegera delar av sin beslutanderätt.
Enligt regionfullmäktiges beslut om ny politisk organisation (§ 117 2018)
inrättas under regionfullmäktige, utöver regionstyrelsen och patientnämnden,
en ny regional utvecklingsnämnd. Den regionala utvecklingsnämnden kommer att ha ett helhetsansvar för frågor rörande regional utveckling, kultur,
trafik och infrastruktur. Vidare ska nämnden också ha uppsikt över regional
verksamhet som bedrivs i region- och kommunägda bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
Ändringar i den politiska organisationen föranledde att ett flertal styrande
dokument behövde upprättas alternativt uppdateras. Regionfullmäktige beslutade den 21-22 november 2018 (dnr. 3757-2018 och 3966-2018, § 119
och §120) att fastställa reglementen för bl.a. regionstyrelsen och regionala
utvecklingsnämnden.
Till följd av den uppdatering som skett i regionstyrelsens reglemente samt
det upprättade reglementet för regionala utvecklingsnämnden har en uppdatering gjorts av regionstyrelsens delegationsordning samt upprättande av en
ny delegationsordning för regionutvecklingsnämnden.
Delegation av beslutanderätten har i huvudsak två syften:
1. Avlasta nämnden i rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer
omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.
2. Möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare
Delegation innebär följande:
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Det är uppgifter som delegeras och inte ansvaret som sådant. Delegaten
har det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de ärenden
som delegationen omfattar.
Den delegerande, nämnden, har kvar sitt övergripande ansvar för sakområdet och kan ta tillbaka delegationen, också för ett enstaka ärende, och
kan följa delegatens hantering av sitt uppdrag genom återrapportering.
När det gäller myndighetsutövning eller tillämpning av lag följer det
redan av grundlagen att någon inblandning i beslutsfattandet ett särskilt
ärende inte får ske. Skulle det uppstå en situation när delegaten av något
skäl inte anser sig kunna besluta i ärendet ska frågan hänskjutas till den
som lämnat delegationen.
Det är således nämnden som avgör frågan om eventuell delegering ska
ske under förutsättning att det kan ske inom de ramar som lagen tillåter.

Bilagor:
Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning

Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektören
Biträdande regiondirektör
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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