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Förvaltningsnamn  

 

 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Delegationsordning - nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Inledning och bakgrund  
Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande 

organ och ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av 

regionens angelägenheter.  

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets verksamhetsområde och 

uppgifter finns redovisad i fullmäktiges beslut 2014-10-28, § 131.  

Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämnden uppdrag är 

 Näringsliv, inklusive besöksnäring 

 Arbetsmarknad 

 Kompetensutveckling och utbildning 

 Utbildning (egen regi folkhögskolor, naturbruksgymnasier) 

 Kultur 

 Livsmiljö 

 Andra områden som sammanhänger med arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitetsfrågor i perspektivet av hållbar och långsiktig 

regionutveckling. 

 

Nämndens möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i kommunallagen 6 

kap §§ 33-38. 

 

Delegering av ärenden  

33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 

anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.  

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd 

i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på 

nämndens vägnar. Lag (1997:550).  
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34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 

av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 

och 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).  

 

35 § Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till 

nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall detta skall ske. 

  

36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden 

har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde.  

 

37 § Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en 

förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden 

överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande kommunerna eller 

landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen. 

Lag (2009:48).  

 

38 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att besluta på 

nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar 

nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan 

beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut 

endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt 

beslutet. 

 

I det följande redovisas delegationer från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet.  

 

Delegationsordning 

Nämnden presidium 
1. Beslut om deltagande i kurser och konferenser inom styrelsens 

ansvarsområde  

2. Disciplinära åtgärder enligt förordning om kommunal vuxenutbildning – 

skiljande från utbildning, avstängning eller förvisning (folkhögskolor)  

3. Avstängningsbeslut enligt gymnasieförordningen 
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Nämnden ordförande 
1. Beslut i ärenden som är brådskande och inte kan avvakta nämnden nästa 

sammanträde 

 

Förvaltningsorganisation 

Regional utvecklingsdirektör 
1. Beslut om förlängning av regionala utvecklingsprojekt under förutsättning 

av att flerårsbeslut är fattat och att bidraget i övrigt följer förutsättning för 

bidragsgivning 

2. Enligt nämndens riktlinjer träffa överenskommelser kring projekt med 

varaktighet om högst tre år och sammamantaget åtagande på höst 100 000 

kronor 

 

Verksamhetsdirektör Utbildning o kultur 
1. Beslut om fördelning av bidrag till studiedistrikt enligt riktlinjer för 

bidragsgivning och inom befintlig utgiftsram  

2. Beslut om arrangörsbidrag enligt riktlinjer för kulturbidrag 
 

Rektor för gymnasieskola 
1. Beslut enligt skollag (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) i 

den omfattning som framgår av bilaga. 

 

Riktlinjer för rätt att teckna avtal  
Rätt att fatta beslut enligt delegation eller att disponera medel enligt budget 

genom beslutsattest är inte entydigt med rätt att för regionens räkning underteckna 

avtal.  Avtal ska undertecknas enligt riktlinjer för rätt att teckna avtal.  

 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande delegationsordning för nämnden 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

regiondirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Bilaga 
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