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Uppdragsbeskrivning 

Diarienummer RS 2018-03565 

 

Västra Götalandsregionen 

Antagna av regionstyrelsen  

11 december 2018, § 347 

Uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens 
beredning för hållbar utveckling 
Beredningarnas uppgift är att säkerställa beslutsunderlag, beslutsförmåga, 

genomförandekraft och att därigenom höja regionstyrelsens gemensamma 

kapacitet. Ett uppdrag i regionstyrelsens beredningar utgör ett särskilt ansvar för 

fördjupad kunskap och att bidra till ökad beslutskraft. Beredningarnas roll är att 

arbeta i ett brett perspektiv över nämndernas och styrelsernas ansvarsgränser. 

Beredningarnas ledamöter kan väljas dels ur regionstyrelsen, dels ur andra 

nämnder och styrelser. 

 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan 

Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götaland. Sedan 

regionens bildande 1999 har formerna för strukturerad samverkan inom regional 

utveckling utvecklats och idag är uppdraget att ta fram underlag inför 

regionstyrelsen beslut i för territoriet Västra Götaland strategiska frågor.  

 

Ett gemensamt agerande för Västra Götalands bästa ska åstadkommas i balans 

med den kommunala och regionala självstyrelsen. Detta ställer höga krav på 

förankring och en väl fungerande berednings- och genomförandeprocess. För att 

beredningens arbete ska bli effektivt är det viktigt att dess ledamöter är väl 

förankrade och har en position i sina respektive organ som möjliggör att de kan 

svara för de frågor som behandlas. BHU: s arbetsform ska präglas av öppenhet 

och transparens, där ledamöternas obundna och gemensamma diskussion syftar 

till att nå enighet i de frågor beredningen behandlar. 

Uppdrag 

Beredningen för hållbar utvecklings huvuduppgift är att bereda ärenden inför 

beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen.  

 

Centrala frågor för BHU är: 

 

 strategiska frågor för långsiktig hållbar utveckling av Västra Götaland 

 inriktning avseende användningen av utvecklingsmedel inom 

beredningens område 

 infrastrukturfrågor och övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor 

 avstämning och samordning av gemensamma EU-frågor 

 avstämning, samordning och styrning av genomförandet av den regionala 

utvecklingsstrategin.  

 

Enligt ”Avtal om ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götaland”, undertecknat av 

49 kommuner och Västra Götalandsregionen i maj 2011, ska samverkansforum på 

regional nivå säkerställa samrådsmöjligheter mellan regionen och representanter 

för delregionerna. I och med att kollektivtrafikfrågorna lyfts in i BHU utgör BHU 
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detta forum, och bereder övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor till Västra 

Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. 

Sammansättning och mandatperiod 

Ledamöter i BHU utses enligt följande: 

 

Västra Götalandsregionen 

 Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande. 

 En ledamot i regionstyrelsen representerande majoriteten. 

 Presidierna i regionutvecklings-, kultur-, miljö- och 

kollektivtrafiknämnden. 

 En företrädare för vart och ett av de partier i regionstyrelsen som annars 

inte skulle bli representerat, dessa kan utses ur regionstyrelsen eller ur 

regionutvecklings-, kultur-, miljö- eller kollektivtrafiknämnden. 

 

Kommunalförbunden 

 Vardera fyra ledamöter. 

  

Regionstyrelsens ordförande leder BHU.  

 

BHUs presidium består av totalt sju ledamöter. 

 Regionstyrelsen presidium är ordförande och andre vice ordförande 

 Ordföranden i regionutvecklingsnämnden utgör en ledamot 

 Kommunalförbunden utser förste vice ordförande och tredje vice 

ordförande samt ytterligare två ledamöter. 

 

 

Beredningen för hållbar utveckling följer regionstyrelsens mandatperiod. 

Arbetsformer 

Ordföranden leder beredningens arbete och sammanträden. Ordföranden ansvarar 

för att det finns en skriftlig kallelse till sammanträdet med uppgift om tid, plats 

och de ärenden som ska behandlas. Kallelse ska lämnas till varje ledamot och 

ersättare i god tid före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas. 

Om ordföranden är förhindrad inträder i dess ställe vice ordföranden. 

 

Beredningen får behandla ärenden när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Vid ett sammanträde ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och 

en ledamot. Beredningen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. I sådant fall ska paragrafen redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Särskilt om beredningen för hållbar utvecklings arbetsformer 
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BHU tillämpar inte voteringsbeslut. Ledamot som har avvikande förslag i ett 

ärende ska redovisa detta i anslutning till hanteringen i BHU. Förslaget kan 

bifogas protokollet från sammanträdet. 

 

BHU:s presidium ansvarar för bedömning av vilka ärenden som ska beredas av 

BHU inför beslut i regionstyrelsen eller i förekommande fall annan nämnd inom 

Västra Götalandsregionen och vilka ärenden som behandlas av nämnderna. 

Vägledande för bedömningen är att ärendena ska vara strategiska, avse territoriet 

Västra Götaland och vara av intresse för både kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. 

 

I de fall ett ärende kräver ett beslut i regionstyrelsen vid en tidpunkt som innebär 

att det inte hinner beredas av BHU, exempelvis vid nationella remisser med kort 

svarstid, bereds ärendet av BHU presidium. 

Närvarorätt 

Regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid beredningens 

sammanträden och delta i överläggningarna.  

 

Politiska sekreterare har rätt att närvara efter beslut i beredningen. Utöver detta 

får beredningen bestämma att annan får närvara vid sammanträde. Om beredning 

beslutar det får den som närvarar delta i överläggningarna.  

Samråd och avgränsningar 

Beredningen ska beakta om styrelsens övriga beredningar eller utskott eller andra 

nämnder och styrelser ska behandla ärendet samt ansvara för att samordning i 

gemensamma frågor sker. 
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