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Avdelning Naringsliv ar indelad i enheter som har den ansvarsfordelning som framgar
nedan.
Uppgifter som foljer av regleringsbrev for Tillvaxtverket och av andra beslut av
regeringen rorande myndigheten fordelas inom myndigheten i sarskild ordning.

Enheten Förenkling
Enheten ska arbeta med att bygga och sprida kunskap om hur reglers utformning och
tillampning paverkar foretags konkurrenskraft samt samordna och utveckla arbetet
inom omradet genom att
1. svara for metodutveckling, radgivning och utbildning med anledning av
forordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
2. stodja kommitteer och sarskilda utredare som omfattas av 1 §
kommitteforordningen (1998:1474) i deras arbete med att uppratta
konsekvensutredningar,
3. stodja Regeringskansliet i dess arbete med att uppratta konsekvensutredningar,
4. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i fragor som
omfattas av punkten 1,
5. ansvara for metodutveckling och genomforande av matningar av administrativa
och andra kostnader for foretag som tillampning av regelverk kan medfora,
6. inhamta och folja upp synpunkter och forslag fran naringslivet som ror arbetet
med att forenkla for foretag,
7. utveckla och foresla nya insatser inom forenklingsarbetet,
8. delta i det internationella arbetet med att forenkla for foretag,
9. framja en god kunskap hos myndigheter om hur foretag paverkas av tillampning
av regelverk och forenklingsarbetet,
10. stodja och samordna forenklingsarbetet hos myndigheter som har omfattande
verksamhet riktad mot foretag, och
11. stodja och genomfora insatser som forenklar foretagens myndighetskontakter
pa lokal och regional niva.
Enheten ansvarar aven for att bereda och foredra Regelradets arenden samt ge stod till
radet i ovrigt.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Entreprenörskap
Enheten ska arbeta med omvandling och strukturella forandringar i naringslivet genom
att
1. tillhandahalla expert- och kunskapsstod inom omradet sma och medelstora
foretag och framjande systemet for sma- och medelstora foretag,
2. genomfora insatser, handlagga arenden och fatta beslut avseende nationella
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medel till naringslivsframjande insatser,
3. hantera fragor om verksamhetsbidrag till det foretagsframjande systemet,
sasom affarsradgivning nyforetagande, studenters entreprenorskap samt
kooperativ utveckling,
4. arbeta med jamstalldhets-, integrations- och mangfaldsfragor for foretag,
5. framja och vara samordnande i fragor som ror entreprenorskap vid universitet
och hogskolor,
6. arbeta med kompetensforsorjning for foretag,
7. framja goda forutsattningar for foretagande inom saval befintliga naringar som
nya och potentiella tillvaxtomraden,
8. ansvara for kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning
inom turism, samt
9. utfora kansligoromal at Stiftelsen for kunskapsframjande inom turism.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Regionala miljöer
Enheten ska arbeta for att starka attraktiva miljoer for naringslivets utveckling och
konkurrenskraft med utgangspunkt i de forutsattningar som finns pa den plats dar
foretagen verkar. Enheten ska
1. framja tillgangligheten till kommersiell och offentlig service for foretag och
medborgare i serviceglesa omraden,
2. tillhandahalla expert- och kunskapsstod inom omradet tillganglighet,
3. arbeta med fragor om riksintresse avseende omraden for industriell produktion
i enlighet med 3 kap. 8 § miljobalken (1998:808) och forordningen (1998:896)
om hushallning med mark- och vattenomraden m.m,
4. formedla kunskap till andra myndigheter, regionalt tillvaxtansvariga och andra
relevanta aktorer om tillganglighet till kommersiell och offentlig service,
5. arbeta med tillvaxtskapande samhallsplanering,
6. forstarka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna, och
7. vara stodmyndighet till landsbygdsprogrammet.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.

Enheten Analys
Enheten ska genomfora analyser for kunskapsutveckling och larande samt
uppfoljningar inom naringspolitiken och for hallbar tillvaxt och utveckling i gles- och

3(5)

landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden, inklusive tillganglighet
till kommersiell och offentlig service for foretag och medborgare i serviceglesa
omraden. Analysarbetet ska innefatta stod till aktorer med regionalt utvecklingsansvar.
Analyserna ska ligga till grund for forslag till insatser inom myndighetens
verksamhetsomrade samt till omprioritering och effektivisering av dessa insatser.
Enheten ska
1. genomfora strategiska omvarldsanalyser som stod for verksamhetsutveckling,
2. bista i och driva utvecklingsprocesser for myndighetens verksamhet,
3. genomfora och sprida policyrelevanta analyser inom regional utveckling och
naringslivsutveckling,
4. samordna kunskapssamarbeten kring prioriterade omraden,
5. ansvara for officiell statistik enligt forordningen (2001:100) om den officiella
statistiken, i fraga om inkvarteringsstatistik,
6. samordna myndighetens insatser for att starka foretagens och regionernas
internationalisering,
7. ansvara for att myndigheten rapporterar till Naturvardsverket i fraga om sitt
miljoarbete och samrada med verket om vilken rapportering som behovs,
8. ansvara for myndighetens mangfaldsrapportering,
9. ansvara for stod-, utbildnings- och informationsinsatser till anvandarna av
regionala analys- och prognossystem inklusive databaser,
10. ta fram beskrivningar och analyser av hushallens och foretagens tillgang till
grundlaggande betaltjanster som ska ligga till grund for regionala
kartlaggningar och for beslut enligt forordningen (2014:139) om statligt stod
till tillhandahallare av grundlaggande betaltjanster,
11. ansvara for forvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive
databaser, for tillganglighetsanalyser respektive for regionala analys- och
prognossystem,
12. vara nationell kontaktpunkt for strukturfondsprogrammen Espon inom malet
Europeiskt territoriellt samarbete, och
13. arligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de
indikatorer som anvands i budgetpropositionen inom utgiftsomrade 19
Regional tillvaxt for att folja utvecklingen i landets regioner.
Enheten ska föra en dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser och berörda användare när det gäller utveckling och användning av databaser,
analysverktyg och statistik. Enheten ska även tillgängliggöra data och erbjuda stöd när
det gäller statistiska bearbetningar till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser.
Inom enheten finns en sarskild verksamhet som avser framstallning av statistik.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
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Enheten Uppföljning och utvärdering
Enheten ansvarar for att tillhandahalla en struktur och ett systematiskt arbetssatt for
hur myndigheten, pa olika nivaer, foljer upp och utvarderar alla delar av sin verksamhet.
Enheten ska
1. ansvara for utveckling och genomforande av utvarderingsplaner som beslutats
av overvakningskommitteerna for Regionalfonden,
2. att samla ekonomiska uppgifter och allmanna och programspecifika indikatorer,
inklusive forandringar i vardet fran resultatindikatorerna och framsteg i
riktning mot kvantifierade malvarden,
3. initiera, samordna och stotta myndighetens utvarderingar av den egna
verksamheten,
4. upphandla och genomfora utvarderingar av Europeiska regionala
utvecklingsfondens nio program, och
5. rapportera uppgifter till Myndigheten for tillvaxtpolitiska utvarderingar och
analysers mikrodatabas for statligt foretagsstod (MISS) i en andamalsenlig
omfattning och utformning.
Enheten ansvarar vidare for foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Överforing av ekonomiska uppgifter enligt artikel 112.1 och 112.2 i
Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1303/2013 om faststallande
av gemensamma bestammelser for bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden
3. Lagesrapporter till Regeringskansliet
4. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
Enheten ska ocksa fora en dialog med Myndigheten for tillvaxtpolitiska utvarderingar
och analyser och berorda anvandare nar den myndigheten ska utvardera uppdrag som
Tillvaxtverket genomfor.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
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