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Delegationsordning Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
 

1. Allmänt 

Grunder för delegering av beslut 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt presidiet, ett utskott, en 

ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp av ärenden. 

 

Vidare framgår det av 7 kap. 5 § kommunallagen att nämnden får uppdra åt en 

anställd hos Region Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av 

regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad 

ram/investeringsplan för berörd verksamhet. 

Beslut som inte får delegeras 
Av 6 kap. 38 § kommunallagen framgår att beslutsrätten i följande ärenden inte 

får 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 lämnats över till 

nämnden eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Vidaredelegering 
Regiondirektören har ställning som förvaltningschef. Beslut som delegeras till 

förvaltningschef får vidaredelegeras i de fall nämnden godkänt detta, vilket fram- 

går av delegationsordningen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. Därutöver 

är vidaredelegering inte tillåtet. Detta framgår av 7 kap. 6 § kommunallagen. 

 

Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation. 

Delegat kan hänskjuta beslutsfattandet till den som gett delegationen. 
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Undertecknade av handlingar i nämndens namn 
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller av utskottet på 

delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 

ordföranden samt kontrasigneras av regiondirektören, vid dennes förfall av 

ekonomidirektör. 

 

Befattningshavare som fattar beslut på delegation undertecknar de handlingar som 

är en följd av beslut som vederbörande fattat. 

 

Diarieföring av delegationsbeslut 
Delegaten ansvarar för att beslutet diarieförs. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid  

nästkommande sammanträde, såvida annat inte anges i delegationsordningen 

nedan. Beslut som regiondirektören har vidaredelegerat ska av beslutsfattaren 

anmälas till regiondirektören, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 

Anmälan ska ske på för ändamålet särskild framtagen blankett. 

 

Verkställighetsbeslut 
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar regionens  

tjänstemän s.k. verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder.  

Med verkställighet avses åtgärder som en tjänsteman utför i den dagliga 

verksamheten och inom ramen för de arbetsuppgifter som normalt ingår i 

befattningen. I det dagliga arbetet utgår verkställighet ofta från beslut som 

regleras i lag eller avtal. För att ett beslut ska ses som verkställighet får det inte 

föreligga några alternativa lösningar av principiell och övergripande natur. Det 

måste också finnas politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt 

fastställd ekonomisk ram. De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen 

och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ända- mål betraktas som 

verkställighetsbeslut. Detta gäller också beslut som rör förvaltningen och 

regionens interna förhållanden. 

 

Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 

 

Jäv 
Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller jävsreglerna i kommunalla- 

gen och förvaltningslagen. 
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2. Delegering till presidiet 
 

2.1 Rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser, utbildning o dyl. för 

nämndens ledamot/ersättare inom och utanför riket 

 

2.2 Rätt att besluta om avstängning av elev i gymnasieskola, kommunal  

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 17 och  

19 §§ skollagen 

 

2.3 Rätt att besluta om avstängning av elev i folkhögskola 

 

 

 

 

3. Delegering till ordföranden 
 

3.1 Rätt att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden enligt 

6 kap. 39 § kommunallagen 

Anm. Vid ordförandens förfall fattar vice ordföranden beslut 

 

 

 

4. Delegering till regiondirektören 
Regiondirektörens rätt att fatta beslut på delegation samt besluta om  

vidaredelegering framgår av tabellen nedan. 

 

Därtill utövar regiondirektören, som regionens främsta tjänsteman och enda  

förvaltningschef, den operativa ledningen av regionens verksamheter och ansvarar 

för att dessa bedrivs i enlighet med politiska riktlinjer och fastställda budgetar. 

 
Företrädarskap allmänt 

4.1 Beslut Får vidaredelegeras 

4.1.1 Rätt att motta delgivning 

 

Ja 

4.1.2 Rätt att utse befattningshavare med rätt att teckna 

regionens firma i olika ärenden 

 

 

Nej 
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4.1.3 Rätt att besluta om yttranden i ärenden av mindre 

principiell natur där regionen är remissinstans 

Ja 

4.1.4 Förändring av ANA:s utgiftsramar till följd av 

avtal, politiska beslut, aktivering av investeringar, 

tekniska justeringar och motsvarande så länge 

detta inte kommer i konflikt med 6 kap. 38 § 

kommunallagen. 

Ja 

 

 

Upphandling, försäljning 

4.2 Beslut Får vidaredelegeras 

4.2.1 Upphandling av varor och tjänster, i enlighet  

med beslutad budget 

Ja 

 

 

Gymnasieutbildning 

4.3 Beslut Får vidaredelegeras 

4.3.1 Rätt att besluta om plan för utbildning och 

individuell studieplan enligt 17 kap. 7 § 

skollagen (2010:800) 

Ja 

4.3.2 Rätt att besluta om behörighet och mottagande 

enligt 17 kap. 14 § skollagen 

Ja 

4.3.3 Rätt att besluta om vilka kurser som ska erbjudas 

som programfördjupning och  

individuellt val enligt 4 kap. 6 och 7 §§ 

gymnasieförordningen (2010:2039) 

Ja 

4.3.4 Rätt att besluta om arbetsplatsförlagt lärande 

enligt 4 kap. 12-13 §§ gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.5 Rätt att besluta om antal undervisningstid enligt 4 

kap. 22§ gymnasieförordningen 

Ja 
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4.3.6  Rätt att besluta om urval och behörighet enligt 6 

kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.7 Rätt att besluta om skolförläggning enligt 6  

kap. 5 § gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.8 Rätt att besluta om urval till nationella program 

och fri kvot enligt 7 kap. 2-3 §§ 

gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.9 Rätt att preliminärt besluta om antagning enligt 7 

kap. 7 § gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.10 Rätt att besluta om antagning vid senare tidpunkt 

samt byte av studieväg enligt 7 kap. 8-9 §§ 

gymnasieförordningen 

Ja 

 

 

Folkhögskola 

4.4 Beslut Får vidaredelegeras 

4.4.1 Beslut om tillfällig avstängning fram till det att 

nämnden prövat ärendet 

Ja 

 

 

Regional utveckling 

4.5 Beslut Får vidaredelegeras 

4.5.1 Rätt att besluta om förlängning av regionala 

utvecklingsprojekt 

Ja 

4.5.2 Rätt att träffa överenskommelser kring projekt 

med högst tre års varaktighet och ett sammantaget 

åtagande om högst 150 000 kr 

Ja 
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4.5.3 Rätt att bevilja företagsstöd enligt förordningen 

(2000:284) om stöd till kommersiell service och 

förordningen (2015:210) om statligt stöd för att 

regionalt främja små och medelstora företag 

 

(Beloppsgräns upp till 150 000 kronor) 

Ja 

4.5.4 Rätt att bevilja projektbidrag enligt förordningen 

(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom 

den regionala tillväxtpolitiken 

 

(Gäller insatser som är avgränsade från den 

ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi 

och arbetsinsats) 

 

(Beloppsgräns upp till 150 000 kronor) 

Ja 

 

 

Kultur 

4.6 Beslut Får vidaredelegeras 

4.6.1 Rätt att besluta om bidrag till studiedistrikt (enligt 

riktlinjerna för bidragsgivning) 

Ja 

4.6.2 Rätt att besluta om arrangörsbidrag (enligt 

riktlinjerna för kulturbidrag) 

Ja 

4.6.3 Rätt att ingå, underteckna och säga upp avtal om 

samarbete, partnerskap och dylikt inom  

Smålands musik och teaters  

verksamhet 

Ja 

4.6.4 Rätt att hyra ut och sälja produktioner inom 

Smålands musik och teaters verksamhet 

Ja 
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Dataskyddsförordningen 

4.7 Beslut Får vidaredelegeras 

4.7.1 Rätt att förordna Dataskyddsombud Nej 

4.7.2 Rätt att ingå, underteckna och säga upp 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Ja 

4.7.3 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om de 

registrerades rättigheter, avseende registerutdrag, 

rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet 

och invändning enligt 15 – 18 och 20 - 21 artikel 

dataskyddsförordningen 

Ja 

4.7.4 Rätt att anmäla personuppgiftsincident som ej 

osannolikt medför en risk för fysiska personers 

fri och rättigheter till  

Datainspektionen enligt 33 artikel 

dataskyddsförordningen 

Ja 

 

Allmänna handlingar 

4.8 Beslut Får vidaredelegeras 

4.8.1 Beslut att helt eller delvis avslå begäran att ta del 

av allmän handling 

Ja 

 

Övrigt 

4.9 Beslut Får vidaredelegeras 

4.9.1 Besluta om avvisning av för sent  

inkommen överklagan av beslut 

Ja 

 


