Reglemente för Nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Sammansättning
1§
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, nämnder,
beredningar, utskott och rådgivande organ till styrelse och nämnder.

Nämndens uppgifter
Allmänt
3§
Nämnden ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling,
kompetensförsörjning, kulturverksamhet och ökad sysselsättning i regionen.

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer och
inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i
syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar.
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala utvecklingsstrategin.
Företagsutveckling och tillväxt
4§
Nämnden ansvarar för frågor som rör näringsliv och innovation och utveckling av
besöksnäringen. I detta ligger bl.a. att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondprogram
och fördela regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga tillväxtmedel.
Skolor och folkhögskolor
5§
Nämnden är utbildningsnämnd enligt 2 kap. 3 § (2010:800) skollagen beträffande regionens
offentliga skolväsende och fullgör regionens uppgifter enligt skollagen och till denna hörande
författningar. Nämnden är styrelse för Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad
Naturcentrum.
Nämnden är även styrelse för Sörängens folkhögskola och Värnamos folkhögskola.
Landsbygdsutveckling
6§
Nämnden ska bidra till landsbygdsutvecklingen genom att i samverkan med andra aktörer initiera,
påverka och koordinera utvecklingsinsatser
Kompetensförsörjning
7§
Nämnden ska arbeta för att stödja kompetensförsörjningen i länet och ansvara för det statliga
uppdraget rörande kompetensplattformar.

Kultur och fritid
8§
Nämnden ansvarar för regionens kulturverksamhet och ska ses till att verksamheten bedrivs i
enlighet med av fullmäktige fastställd kulturplan. Nämnden fördelar och följer upp statsbidrag och
regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna i regionen samt bidrag och stipendier till
regionala ideella organisationer och föreningar. Nämnden förvaltar regionens konstsamling och
svarar för konstinköp.
Nämnden ska arbeta för ett rikt och aktivt natur- och fritidsliv i regionen.
Nämnden ansvarar för framtagande av förslag till regional kulturplan.
Yttranden (delegering av fullmäktige)
9§
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana ärenden som
faller inom nämndens verksamhetensområden och som inte är av principiell betydelse eller annars
av större vikt. Samråd sker vid behov med berörd nämnd/nämnder.
Samverkan och samråd
10§
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som har intressen
och ansvar inom nämndens sakområden.
Internationella frågor
11 §
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.
Regiongemensamma uppgifter
12 §
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald och
integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.
Yttranden (delegering av fullmäktige)
13 §
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana ärenden som
faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av principiell betydelse eller annars
av större vikt. Samråd sker vid behov med berörd nämnd/nämnder.
Redovisning
14 § Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige lämnade och
delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige beslutat.
Personalansvar
15 § Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för organisation,
arbetsmiljö och bemanning.
Personuppgiftsansvar
16 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i
verksamheten. Nämnden utser personuppgiftsombud och ansvarar i övrigt för frågor som
ankommer på personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen.

Delegation
17 §
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i regionen att, i
styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i 6
kap. 34 § kommunallagen. Sådana delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande
sammanträde.
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också bestämma att
regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 6 kap. 37 § kommunallagen.
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska anmälas till
regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som nämnden bestämt.

Delgivning
18 §
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
19 §
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden träder
vice ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,
kontrasigneras av den som utses därtill.

