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Arbetsordning för Tillväxtverket
Denna arbetsordning har beslutats med stod av 4 § myndighetsforordningen
(2007:515), och kompletterar forordningen (2009:145) med instruktion for
Tillvaxtverket.
Arbetsordningen beslutades forsta gangen den 15 februari 2016 (dnr D-2016-20).
Denna reviderade version av arbetsordningen trader i kraft den 15 februari 2017.
Styrelsens arbetsordning av den 24 oktober 2012 (dnr 001-2011-4769) galler
fortfarande for arenden inom ramen for forvaltning av strukturfondsprogram som avser
programperioden 2007–2013.

1(6)

1 Allmänt
Denna arbetsordning faststalls av styrelsen for ett ar i sander, forsta gangen den
15 februari 2016, och revideras vid behov.

2 Styrelsens ansvar och uppgifter
Av 3 § myndighetsforordningen (2007:515) framgar att styrelsen ansvarar infor
regeringen for verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gallande
ratt och de forpliktelser som foljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att
den redovisas pa ett tillforlitligt och rattvisande satt samt att myndigheten hushallar val
med statens medel.
Styrelsen ska, enligt 4 § myndighetsforordningen,
1. besluta en arbetsordning,
2. i arbetsordningen besluta de narmare foreskrifter som behovs om
myndighetens organisation, arbetsfordelningen mellan styrelse och
myndighetschef, delegeringen av beslutanderatt inom myndigheten,
handlaggningen av arenden och formerna i ovrigt for verksamheten,
3. besluta en verksamhetsplan for myndigheten,
4. sakerstalla att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som
fungerar pa ett betryggande satt, och
5. avgora andra arenden som har principiell karaktar eller storre betydelse eller
som avser foreskrifter, om arendena inte ska avgoras av
personalansvarsnamnden.
Av 10 § internrevisionsforordningen framgar att styrelsen ska besluta om
1. riktlinjer for internrevisionen,
2. revisionsplan for internrevisionen, och
3. atgarder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer.
Av 2 kap. 8 § och 8 kap. 1 § forordningen (2000:605) om arsredovisning och
budgetunderlag framgar att arsredovisningen och delarsrapporten ska skrivas under av
styrelsen. Vidare anges i bestammelserna att styrelsen, i anslutning till underskriften i
arsredovisningen, ska lamna en bedomning huruvida den interna styrningen och
kontrollen ar betryggande.

3 Styrelsens arbetsformer
3.1 Styrelsemöten
Styrelsen sammankallas pa ordforandens initiativ minst fyra ganger per ar.
Vid vart och ett av dessa moten ska foljande arenden behandlas.
 Genomgang och godkannande av foregaende motesprotokoll
 Generaldirektorens rapportering enligt bilaga 2.
 Övriga forekommande fragor som enligt bilaga 1 ska understallas styrelsen for
beslut
Vidare ska vid ordinarie styrelsemote, utover ovan angivna aterkommande
foredragningspunkter, arligen forekomma foljande.
 Beslut om arsredovisning
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Genomgang av rapport fran riksrevisionen
Val av vice ordforande
Val av ledamoter till revisionsutskottet
Beslut om budgetunderlag
Beslut om verksamhetsplan och budget for kommande ar
Sammantradesplan med arendeplanering for det kommande aret
Riktlinjer for internrevisionen for kommande ar
Revisionsplan for internrevisionen for kommande ar
Internkontrollplan for kommande ar
Beslut om atgarder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer
Diskussion av myndighetens vision och langsiktiga inriktning
Utvardering av styrelsens arbetsformer med genomgang och faststallande av
(eventuellt andrad) arbetsordning med bilagor

En grafisk beskrivning av styrelsens arbetsar aterfinns som bilaga 4.
Harutover kan extra styrelsemoten hallas vid behov, ocksa per telefon, genom
videokonferens eller genom kontakter mellan ordforanden och de andra ledamoterna
(per capsulam) enligt 12 § myndighetsforordningen (2007:515).

3.2 Beslutsförhet
Av 11 och 12 §§ myndighetsforordningen (2007:515) framgar foljande. Styrelsen ar
beslutfor nar ordforanden och minst halften av de andra ledamoterna ar narvarande.
Öm ett arende ar sa bradskande att styrelsen inte hinner sammantrada for att behandla
det, far arendet avgoras genom kontakter mellan ordforanden och de andra
ledamoterna. Öm inte heller detta hinns med eller ar lampligt, far ordforanden ensam
avgora arendet. Ett sadant beslut ska anmalas vid nasta sammantrade med styrelsen.

3.3 Beslutsform
Styrelsens arenden ska avgoras efter foredragning, om inte arendet ska avgoras per
capsulam.

3.4 Närvaro vid styrelsemöten
Vid styrelsens sammantraden narvarar generaldirektorens stallforetradare och
styrelsens sekreterare. Övriga tjansteman ar narvarande vid foredragning och
behandling av sina arenden eller i den utstrackning som ordforanden eller
generaldirektoren beslutar.
Tva foretradare for Tillvaxtverkets arbetstagarorganisationer har ratt att narvara och
yttra sig i styrelsen.

3.5 Kallelse till styrelsemöten
Kallelse till sammantrade, forslag till dagordning samt ovriga underlag ska om mojligt
vara styrelsen, personalforetradarna och foredragande tillhanda senast en vecka fore
motet, dock senast sista vardagen fore den helg som infaller narmast fore
sammantradet. I underlaget ska i forekommande fall redovisas forslag till styrelsens
beslut.
Öm ett arende ska avgoras genom kontakter mellan ordforanden och de andra
ledamoterna enligt 12 § myndighetsforordningen (2007:515) ska underlag tillstallas
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styrelsen och personalforetradarna sa snart det ar mojligt.

3.6 Protokoll
Protokoll fors av sekreteraren for varje sammantrade som styrelsen haller.
Styrelsens protokoll, som justeras av ordforanden samt av en vid varje mote utsedd
ledamot, ska aterge forslag och beslut samt numreras i obruten nummerfoljd per
kalenderar. Protokollet ska, for varje beslutspunkt, visa dagen for beslutet, vem som har
varit foredragande och vem som har varit med vid den slutliga handlaggningen utan att
delta i avgorandet. Till originalprotokollen ska fogas foredragningspromemorior eller
annat underlag i den utstrackning som det behovs for att faststalla styrelsens beslut.
Öm ett arende har avgjorts genom kontakter mellan ordforanden och de andra
ledamoterna enligt 12 § myndighetsforordningen (2007:515) ska samtliga ledamoter
justera protokollet.
En styrelseledamot har ratt att reservera sig mot ett beslut genom att lata anteckna
avvikande mening. Avvikande mening ska anmalas innan beslutet expedieras eller far
sin slutliga form.
Protokoll ska normalt skickas for justering inom tva veckor efter sammantradet.
Justerat protokoll ska distribueras med handlingarna infor nastkommande
sammantrade. Öm ett besluts ikrafttradande bradskar kan styrelsen besluta om
omedelbar justering av protokollet.

4 Arbetsfördelningen mellan styrelsen och generaldirektören
4.1 Styrelsen
Styrelseledamoterna ska bidra med sina kunskaper och erfarenheter for att skapa goda
forutsattningar for ett aktivt och effektivt styrelsearbete och en strategisk styrning av
myndigheten. Ledamoterna forutsatts
 ta initiativ utifran sina sarskilda kompetensomraden,
 bidra med erfarenheter fran andra styrelser,
 bidra med ekonomisk eller juridisk kunskap,
 bidra till en god omvarldsbevakning,
 bidra i ett strategiskt planeringsarbete,
 bidra till att hantera konflikter, och
 uppmarksamma avvikelser och varningssignaler.
Styrelsen ska bevaka att det finns en andamalsenlig internkontroll inom myndigheten.
Styrelsen ska besluta i de arenden som foljer av bilaga 1 och i de andra arenden som
generaldirektoren hanskjuter till styrelsen for beslut.
Öm det for nagon styrelseledamot uppkommer en javssituation ska detta omedelbart
hanskjutas till ordforanden for beslut om hantering.

4.1.1 Styrelsens ordförande
Styrelsens ordforande ska
 genom kontakter med generaldirektoren folja myndighetens utveckling,
 se till att styrelsens ledamoter genom generaldirektorens forsorg fortlopande
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far den information som behovs for att folja myndighetens stallning,
ekonomiska planering och utveckling,
samrada med generaldirektoren i strategiska fragor, och
ansvara for kallelse till och dagordning for styrelsemoten samt vara ordforande
pa dessa.

Styrelsens ordforande attesterar generaldirektorens kostnader.

4.1.2 Revisionsutskottet
Styrelsen har ett utskott som stottar internrevisionen i dess arbete och forbereder
arenden infor styrelsens beslut. Utskottet bestar av tva styrelseledamoter som utses
arligen av styrelsen.

4.2 Generaldirektören
Generaldirektoren ansvarar for att styrelseledamoterna ges goda forutsattningar att
bidra med sina kunskaper och erfarenheter enligt punkten 4.1.
Generaldirektoren ansvarar for att ta fram erforderligt informations- och
beslutsunderlag samt, i samrad med styrelsens ordforande, forslag till dagordning infor
styrelsemotet samt att protokoll efter styrelsemoten sands till styrelseledamoterna.
Generaldirektoren ansvarar for beredning och genomforande av styrelsens
beslutsarenden.
Generaldirektoren ska se till att styrelsens ledamoter lopande far den information som
behovs for att styrelsen ska kunna folja myndighetens stallning, likviditet och utveckling
samt i ovrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska forhallanden i
enlighet med bilaga 2.
Generaldirektoren ska hanskjuta de arenden som foljer av bilaga 1 till styrelsen for
beslut. Generaldirektoren far aven hanskjuta andra arenden till styrelsen for beslut.
Generaldirektoren far fatta beslut i andra fragor an sadana som framgar av bilaga 1.
Generaldirektoren ansvarar for att fullgora de uppgifter som aligger myndighetens
ledning avseende Regelradet.
Generaldirektoren attesterar kostnader gallande styrelsen.

4.2.1 Vidaredelegering
I fragor som generaldirektoren for besluta i, far generaldirektoren vidaredelegera till
nagon annan tjansteman eller grupp av tjansteman att fatta beslut, utom i foljande fall.
1. Fordelning av resurser inom myndigheten. Generaldirektoren far dock delegera
till nagon annan tjansteman eller grupp av tjansteman att besluta om fordelning
av resurser inom en avdelning.
2. Anstallningar och uppsagningar av avdelningschefer
3. Interna regler om oegentligheter, jav och bisysslor
4. Beslut om stod och utbetalning till fristaende projekt och projekt inom ramen
for beslutade program over 30 miljoner kronor
5. Aterkrav over 30 miljoner kronor
6. Eftergifter av statens fordringar over 10 miljoner kronor
7. Beslut eller avtal over 12 miljoner kronor som medfor ekonomiska ataganden
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(utgifter) for myndigheten
8. Attestering av styrelsens kostnader
Generaldirektorens delegationer ska vara skriftliga om inte delegeringen avser en fraga
som ar av mindre vikt. Delegerad beslutsratt far endast vidaredelegeras om den ratten
framgar av det ursprungliga delegeringsbeslutet.

4.2.2 Delegering till ställföreträdande generaldirektören
I arenden dar generaldirektoren har fattat beslut om stod far stallforetradande
generaldirektoren fatta beslut om utbetalning oavsett belopp. Stallforetradande
generaldirektoren far fatta beslut aven i andra fall dar generaldirektoren av formella
skal ar forhindrad att fatta beslut.
Stallforetradande generaldirektoren far aven fatta beslut om generaldirektoren av nagot
skal inte ar tillganglig, och det inte utan olagenhet gar att avvakta med ett beslut som
ligger pa generaldirektoren att fatta.
Stallforetradande generaldirektoren far teckna myndighetens firma.

5 Kommunikation
Styrelsen ska hallas informerad av generaldirektoren om fragor som ror myndigheten
som kan forvantas vara av allmant intresse.
Generaldirektoren ska fortlopande halla organisationen underrattad om vasentliga
beslut och annan information som behandlats i styrelsen och som organisationen
behover ta del av for att pa basta satt kunna fullgora sina arbetsuppgifter i enlighet med
styrelsens vid var tid gallande riktlinjer.
Styrelsen beslutar aven i ovriga fragor som generaldirektoren hanvisar till styrelsen.
Vid formella dialoger med foretradare for regeringen eller riksdagen, medverkar
styrelsens ordforande och/eller generaldirektoren. Andra ledamoters deltagande
avgors av ordforanden efter behov eller onskemal.

6 Myndighetens organisation
Myndigheten ska ha den overgripande organisation som framgar av bilaga 3.
Öm Tillvaxtverket sjalvt ansoker om medel ur nagot program som myndigheten
forvaltar, far stodarendet inte hanteras av nagon enhet inom samma avdelning som den
enhet som har gjort ansokan.
Generaldirektoren beslutar om formerna i ovrigt for verksamheten.

7 Undantag
Undantag fran denna arbetsordning beslutas av styrelsen.
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