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Instruktion 
Datum 2015-04-04 
Diarienummer RS 619-2012 
 
 
 

Instruktion för  

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 
- Ett samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets 
  kommuner i frågor kring hållbar utveckling 

Uppdrag 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) syfte är att fördjupa samverkan mellan länets 
kommuner och Västra Götalandsregionen i gemensamma utvecklingsfrågor. BHUs främsta 
uppdrag är att ta fram underlag inför regionstyrelsens beslut i för territoriet Västra Götaland 
strategiska1 frågor inom områdena regional utveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik. 
Visionen Det goda livet ska vara vägledande.  
 
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. BHUs 
arbetsform ska präglas av öppenhet och transparens, där ledamöternas obundna och 
gemensamma diskussion syftar till att nå enighet i de frågor beredningen behandlar. 
 
Viktiga frågor för BHU inom ramen för uppdraget är: 

• strategiska frågor för långsiktig hållbar utveckling av Västra Götaland  
• inriktning avseende användningen av utvecklingsmedel inom beredningens område 
• infrastrukturfrågor  
• avstämning och samordning av gemensamma EU-frågor 
• avstämning, samordning och styrning av genomförandet av strategiprogrammet Västra 

Götaland 2020 
 
Folkhälsokommittén och rättighetskommittén har uppdrag att i samverkan med BHU lyfta 
fram folkhälso- och rättighetsfrågorna som förutsättningar för regional tillväxt och utveckling. 

Mandat och arbetsformer 
BHU är ett informellt samverkansorgan och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen. 
BHU har därför ingen självständig beslutanderätt. Dess uppgift är i första hand att ta fram 
underlag för regionstyrelsens beslut i strategiska frågor med betydelse för en hållbar 

1 Med strategiska frågor menas i detta sammanhang övergripande inriktningsfrågor, som avser stödja en hållbar 
utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) och som rör området Västra Götaland t ex mål, program, 
principer och gemensamma handlingslinjer. Frågorna ska vara av intresse för både kommunerna och Västra 
Götalandsregionen. 
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utveckling för territoriet Västra Götaland. BHU är oförhindrad att inom sig väcka och 
behandla övriga frågor som är av sådan karaktär att synpunkter från BHU är värdefulla för 
frågans behandling.  
 
Ställningstaganden från BHU överlämnas till regionstyrelsen som har att fatta de formella 
besluten. (Se undantag nedan). 
 
BHUs uppdrag som centralt samverkansorgan med kommunerna inskränker inte Västra 
Götalandsregionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina 
respektive områden. Det åligger de fyra nämnderna att finna väl fungerande former för detta. 
 
BHU ska minst en gång per år samråda med folkhälsokommittén och rättighetskommittén om 
gemensamma frågor. 
 
 
Beredningsprocess 
Av central betydelse är uppdelningen mellan vilka ärenden som ska beredas politiskt av BHU 
och vilka som ska beredas av nämnderna. En ledstjärna för beredningens frågor är att de ska 
vara strategiska, avse territoriet Västra Götaland och vara av intresse för både kommunerna 
och Västra Götalandsregionen.  
 
Slutligt ställningstagande till vilka frågor som ska hanteras via BHU avgörs av BHUs 
presidium. 
 
Vid de fall ett ärende kräver ett beslut i Regionstyrelsen vid en tidpunkt som innebär att det 
inte hinner gå upp i BHU, exempelvis vid nationella remisser med kort svarstid, bereds 
ärendet av BHU presidium. 
 
Då en fråga som BHU ska bereda berör annan nämnd, bör nämnden ha möjlighet att yttra sig 
över frågan innan den slutligt behandlas av BHU. Tidsramar och agenda sätts dock ofta av 
andra aktörer, varför en avvägning måste göras mellan behov av förankring å ena sidan och 
betydelsen av att påverka en process å den andra. Vid behandling av frågor av större dignitet 
bör arbetsgången vara att först presentera ärendet vid ett BHU-sammanträde och därefter 
återkomma vid senare möte för ställningstagande. Under mellantiden finns möjlighet för 
berörd nämnd att yttra sig. Om flera nämnder behandlat frågan och kommit till olika slutsatser 
avgörs Västra Götalandsregionens ståndpunkt av RS presidium. 
 
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 detta forum, och bereder 
övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor till Västra Götalandsregionens 
kollektivtrafiknämnd.   
 
Kollektivtrafikfrågorna är ett nytt område för BHU och där det också finns ett särskilt samråd 
mellan kollektivtrafiknämnden och kommunerna genom kollektivtrafikråden. Särskilt viktigt 
är därför att BHU enbart behandlar de övergripande strategiska och principiella frågorna 
exempelvis Målbild Tåg 2035 och trafikförsörjnings-programmet. 
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Västgruppen bereder på BHU-presidiets uppdrag de ärenden som ska behandlas av BHU. 
Västgruppen består av föredragande tjänsteman från regionutvecklings-, kultur-, miljö- och 
kollektivsekretariatet, Västkom samt de fyra kommunalförbunden och Business Region 
Göteborg. 
 
BHUs presidium ska minst en gång per år samråda med presidierna för folkhälsokommittén 
och rättighetskommittén om gemensamma frågor. 
 
Sammanträdesanteckningar, ställningstagande och avvikande mening 
Vid sammanträden ska kommunallagens bestämmelser om nämnder gälla i tillämpliga delar. 
Bland annat innebärande att sammanträdesanteckningar, inte protokoll, ska föras och i vilka 
besluten istället benämns ställningstaganden. 
 
BHU är inte sammansatt på ett parlamentariskt proportionellt sätt varför voteringsbeslut inte 
kan förekomma. Ledamot som har avvikande förslag i ett ärende ska redovisa detta i 
anslutning till hanteringen i BHU. Förslaget kan bifogas anteckningarna från sammanträdet. 

Beredningens sammansättning 
Ledamöter i beredningen utses enligt följande: 
 
Västra Götalandsregionen 

• Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande. 
• En ledamot av 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. 

• Ordföranden i RUN, Regionala utvecklingsnämnden. 
 

Kommunalförbunden 
• Vardera fyra ledamöter. 

 

Beredningens presidium 
BHUs presidium ska bestå av totalt sju ledamöter. 

• Regionstyrelsen presidium är ordförande och andre vice ordförande 
• Ordföranden i Regionala utvecklingsnämnden, utgör en ledamot 
• Kommunalförbunden utser förste vice ordförande och tredje vice ordförande samt 

ytterligare två ledamöter. 
 

 
 
 
Denna instruktion träder i kraft den xxxx 
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