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Arbetsordning för avdelning Förenkling
Denna arbetsordning kompletterar Tillvaxtverkets arbetsordning.
Arbetsordningen trader i kraft den 1 juli 2017.
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Avdelning Forenkling 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 Digital kommunikation
1. Enheten ska
2. pa ett enkelt, behovsanpassat och samordnat satt erbjuda myndighetsinformation som ar relevant for foretagen och aven vagleda blivande och redan
etablerade foretagare till information hos andra offentliga aktorer som framjar
foretagsutveckling,
3. utveckla och tillhandahalla information, vagledning och tjanster, framst digitala
tjanster, for att starta och driva foretag, bade i egen regi och i samverkan med
offentliga och privata aktorer,
4. delta i Tillvaxtverkets arbete med att leda myndighetssamarbetet Starta och
driva foretag
5. ansvara for webbstrategi, forvaltning och kommunikation av innehallet pa
portalen verksamt.se, uppgiftskravstjansten, ansvara for forvaltning av den
elektroniska kontaktpunkten for tjansteleverantorer enligt Europaparlamentets
och radets direktiv 2006/123/EG om tjanster pa den inre marknaden, och
sakerstalla att kontaktpunkten fungerar enligt lagen (2009:1079) om tjanster
pa den inre marknaden och forordningen (2009:1078) om tjanster pa den inre
marknaden, samt
6. ansvara for att det, genom den elektroniska kontaktpunkten, tillhandahalls
elektronisk information om reglerade yrken och reglerade utbildningar i
Sverige i enlighet med artikel 57 i yrkeskvalifikationsdirektivet och en
elektronisk formedlingsfunktion i enlighet med artikel 57a i detta direktiv.
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 Tjänsteutveckling
Enheten ska
pa ett enkelt, behovsanpassat och samordnat satt erbjuda myndighetsinformation som
ar relevant for foretagen och aven vagleda blivande och redan etablerade foretagare till
information hos andra offentliga aktorer som framjar foretagsutveckling,
1. utveckla och tillhandahalla information, vagledning och tjanster, framst digitala
tjanster, for att starta och driva foretag, bade i egen regi och i samverkan med
offentliga och privata aktorer,
2. delta i Tillvaxtverkets arbete med att leda myndighetssamarbetet Starta och
driva foretag, ansvara for Tillvaxtverkets nyutvecklingsinsatser inom
myndighetssamarbetet Starta och driva foretag, portalen verksamt.se,
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3.
4.
5.
6.

foretagens uppgiftslamnande, myndighetssamverkan inom dessa verksamheter
och samarbetet med regionernas e-tjanster pa motsvarande omraden, ansvara
for att for foretag tillgangliggora information inom miljoteknikomradet samt
ansvara for forvaltningen av den databas over svenska miljoteknikforetag och
den karta over svenska referensanlaggningar som tagits fram inom ramen for
Sveriges miljoteknikrads kommitteuppdrag (Swedish Cleantech),
ansvara for behovsanalyser, konceptutveckling och verksamhetsarkitektur for
verksamt.se, Swedish Cleantech och avdelningens ovriga informationstjanster
for att starta och driva foretag,
ansvara for Tillvaxtverkets roll som utvecklingsansvarig myndighet inom
digitalt forst,
ansvara for att genomfora Starta foretag-dagar, samt
stodja arbetet inom omradet ”digital agenda” och ansvara for Tillvaxtverkets
stod inom regeringens strategi ”digitalt forst”, samt delta i, utveckla och
kvalitetssakra det europeiska samarbetet inom det omradet, med sarskilt fokus
pa samarbetet inom ramen for Östersjostrategin.

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 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
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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.
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