BILAGA 1 TILL ARBETSORDNING FÖR TILLVÄXTVERKET (dnr 20218660)

Tillväxtverkets avdelningar, enheter och grupper
Avdelning Regioner
Avdelningen Regioner ansvarar for nationella uppgifter och uppdrag for att effektivisera
regionalt tillvaxtarbete samt starkt utvecklingskraft och konkurrenskraft pa lokal och
regional niva. Avdelningen har aven ansvaret for geografiskt riktade investeringar for
hallbart tillvaxt via de regionala strukturfondsprogrammen (med undantag for
finansieringsinstrument) samt att forvalta och genomfora det nationella programmet
for fonden for rattvis omstallning (FRO) och det gransregionala samarbetsprogrammet
Oresund-Kattegat-Skagerrak (OKS).

Enheten Regionalt tillväxtarbete
Enheten starker regionernas formaga till strategiska vagval i syfte att effektivisera det
regionala tillvaxtarbetet. Enheten ansvarar for verksamhet som bidrar till dialog,
samverkan och okad kunskap hos regionalt utvecklingsansvariga, andra regionala
aktorer samt statliga myndigheter. Uppgifter och uppdrag grupperas inom omradena
Folja och beskriva det regionala tillvaxtarbetet, Natverk och samordning inom det
regionala tillvaxtarbetet samt Operativa insatser for omstallning.

Enheten Regional näringslivsutveckling
Enheten ansvarar for verksamhet som starker kommuner och regioners formaga att
skapa forutsattningar for naringslivets utveckling. Enheten hanterar uppgifter och
uppdrag inom omradena Strategiskt regionarbete, Tillvaxtskapande samhallsplanering,
Hallbar stadsutveckling, Regionalt kompetensforsorjningsarbete och Lokal/regional
naringslivsutveckling. Enheten utgor svensk kontaktpunkt for det territoriella
samarbetsprogrammet Urbact. Vidare har enheten ansvar for fragor om riksintresse for
industriell produktion i enlighet med 3 kap. 8 § miljobalken (1998:808) och
forordningen (1998:896) om hushallning med mark- och vattenomraden.

Enheten Landsbygder och lokal kapacitet
Enheten starker genomforandet av den sammanhallna landsbygdspolitiken genom att
samordna aktorer och utveckla metoder och kompetenser. Enheten ansvarar for
verksamhet kopplad till kommersiell service och dess betydelse for lokal och regional
utveckling. Enheten uppratthaller ocksa funktionen som stodmyndighet till Statens
jordbruksverk for Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling
(landsbygdsprogrammet).
Vidare ansvarar enheten for den lokala nivans tillvaxtarbete och utvecklar kunskap om
kommunernas bidrag till landsbygds- och tillvaxtpolitik. I uppdraget ligger ocksa att
handlagga arenden om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner samt att
bidra med kunskaps- och natverksutveckling till de aktuella kommunerna. Enheten har
aven uppdraget att handlagga arenden om statsbidrag till Hela Sverige ska Leva och
Skargardarnas Riksforbund.
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Godkänd av Gunilla Nordlöf

Enheten Regional tillväxt norra Sverige
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Jamtlands, Norrbottens, Vasterbottens, Jamtlands och Vasternorrlands
lan.
Enheten ska vidare genomfora de regionala strukturfondsprogrammen Ovre Norrland
och Mellersta Norrland (med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a.
innefattar att handlagga och besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande.
Enheten ska aven genomfora insatser inom fonden for rattvis omstallning.
Enheten ansvarar for i huvudsak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
Framstegsrapporter till kommissionen
Utgiftsdeklarationer till kommissionen
Forvaltningsforklaringar till kommissionen
Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Lagesrapporter till Regeringskansliet
Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
Projekt- och systemrevisioner
Utvardering
Kommunikation

Enheten Regional tillväxt mellersta Sverige
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Dalarnas, Gavleborgs, Stockholms, Sodermanlands, Uppsala, Varmlands
Vastmanlands, Orebro och Ostergotlands lan.
Enheten ska vidare genomfora de regionala strukturfondsprogrammen Norra
Mellansverige, Ostra Mellansverige och Stockholm (med undantag for
finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga och besluta om stod, folja
och stodja projektens genomforande.
Enheten ansvarar for i huvudsak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
Framstegsrapporter till kommissionen
Utgiftsdeklarationer till kommissionen
Forvaltningsforklaringar till kommissionen
Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Lagesrapporter till Regeringskansliet
Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
Projekt- och systemrevisioner
Utvardering
Kommunikation

Enheten ska aven handlagga och besluta om projektmedel av de regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet i arenden dar
Tillvaxtverket har ansokt om stod.

Enheten Regional tillväxt södra Sverige
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
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tillvaxtarbete i Blekinge, Gotlands, Hallands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Skane och
Vastra Gotalands lan.
Enheten ska vidare genomfora de regionala strukturfondsprogrammen Skane-Blekinge,
Vastsverige samt Smaland och oarna (med undantag for finansieringsinstrument), vilket
bl.a. innefattar att handlagga och besluta om stod, folja och stodja projektens
genomforande.
Enheten ansvarar for i huvudsak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
Framstegsrapporter till kommissionen
Utgiftsdeklarationer till kommissionen
Forvaltningsforklaringar till kommissionen
Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Lagesrapporter till Regeringskansliet
Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
Projekt- och systemrevisioner
Utvardering
Kommunikation

Enheten Öresund-Kattegat-Skagerrak
Enheten bestar av tva delar – forvaltande myndighet och gemensamt sekretariat – och
ansvarar for forvaltning och genomforande av det gransregionala samarbetsprogrammet Oresund-Kattegat-Skagerrak (OKS).
ÖKS Förvaltning har ansvaret för programmets genomförande och ansvarar för
rapportering till de tre ländernas nationella myndigheter, regioner samt kommissionen.
Som förvaltande myndighet ansvarar enheten för ekonomistyrning av program- och
TA-budget och för kontakter med revisionsmyndigheter och attesterande myndighet.
Gemensamma sekretariatet ansvarar för projektgenerering, projektrådgivning, beredning, beslutsförfarande, projektgenomförande och utbetalningar.

Avdelning Företag
Enheten Affärsutveckling
Enheten ska
1. genomfora insatser som direkt erbjuder foretag natverk, kunskap och
projektbidrag for utveckling av varor och tjanster,
2. erbjuda foretag tjanster inom internationalisering och fornyelse med sarskilt
fokus pa exportstrategin,
3. erbjuda sma foretag foretagsstod i form av affarsutvecklingscheckar samt
koordinera arbetet gentemot regionalt utvecklingsansvariga och
framjandeaktorer,
4. samordna det svenska natverket inom Enterprise Europe Network, vilket
innefattar att koordinera det svenska konsortiet inom natverket i enlighet med
avtal med kommissionen samt att fora natverkets talan i samarbete med
nationella och internationella samarbetspartner,
5. arbeta med stod till internationalisering for sma foretag,
6. arbeta med stod till minskad miljo- och klimatpaverkan samt forbattrade
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levnadsvillkor inom ramen for Sidas program Demomiljo,
7. vara nationell kontaktpunkt for programmen Cosme, Horisont 2020 och Small
Business Act vilket inkluderar att
a. ansvara for informationsspridning om och kunskapsstod for dessa
program,
b. medverka i svenska kommittearbetet for COSME, och att
c. medverka i NCP-moten for svenska ansvariga organisationer och
myndigheter inom Horisont,
8. arrangera tavlingar och agera Sherpa at generaldirektoren inom SME Envoy,
samt
9. ansvara for utveckling, forvaltning och kommunikation av Swedish Cleantech,
samt
10. tillgangliggora information inom miljoteknikomradet for foretag 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).

Enheten Miljö och innovation (flyttad till avdelningen Regioner till och med
2021-12-31)
Enheten ska genomfora det nationella regionalfondsprogrammet (utom
finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga och besluta om stod, folja
och stodja projektens genomforande, handlagga ansokningar om utbetalning och att ta
fram underlag till foljande rapporter m.m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
Framstegsrapporter till kommissionen
Utgiftsdeklarationer till kommissionen
Forvaltningsforklaringar till kommissionen
Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Lagesrapporter till Regeringskansliet
Projekt- och systemrevisioner
Utvardering
Kommunikation

Enheten ska vidare
1. bista overvakningskommitten for det nationella strukturfondsprogrammet och
offentliggora en forteckning over respektive kommittes medlemmar,
2. tillhandahalla expert- och processtod for regionalfondsprogrammens tematiska
omrade 1 – Innovation,
3. tillhandahalla expert- och processtod for regionalfondsprogrammens tematiska
omrade 4 – CO2,
4. ansvara for Tillvaxtverkets uppdrag, program och insatser for
miljoteknikforetagen, och Kunskapsstod miljo (dar Klimatsynk och Team Gron
Tillvaxt ingar),
5. arbeta med kunskapsstod for innovation (dar Innovationsynk igar),
6. vara nationell nod for Smart specialisering dar enheten anordnar en arlig
konferens, vara Sveriges representant i Bologna-plattformen samt kartlagga och
sprida kunskap och information om styrkeomraden i Sverige,
7. ansvara for delar av Tillvaxtverkets verksamhetsstod till organisationer inom
framjandesystemet med fokus pa innovation och Institutet for
kvalitetsutveckling (SIQ), samt
8. ansvara for de uppgifter som myndigheten har enligt 13 a § forordningen
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(2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket nar det galler SIQ.

Enheten Kapitalförsörjning
Enheten ska utveckla kunskap om och arbeta med foretagens behov av finansiering
genom att
1. arbeta med internationella och nationella kunskapsunderlag, utvarderingar,
rapporter och resultatkommunikation avseende foretagens finansieringsbehov,
2. samarbeta med myndigheter och strategiska intressenter samt kommunicera
resultatet av insatser riktade till foretagens finansieringsbehov,
3. genomfora kommunikationsinsatser riktade till privata finansiella aktorer
avseende erbjudanden inom regionalfondsprogrammen, Horisont, Cosme och
ovriga EU-erbjudanden,
4. utveckla kunskap om att arbeta med kapitalforsorjningsfragor,
5. prova fragor om regionala investeringsstod och transportbidrag, informera om
regionala investeringsstod och transportbidrag, samt samordna, formedla
kunskap till och stodja aktorer som beviljar regionala investeringsstod,
ansvara for kunskapsstod avseende transportkostnader och dess betydelse for
foretagens konkurrenskraft generellt, genomfora utvecklingsinsatser for
hallbara transporter och fossilfri fordonsflotta med flera beslutade handlingsplaner, samt tillhandahalla expertstod for transportkostnader och dess
betydelse for omstallning och foretagens konkurrenskraft,
6. handlagga och besluta om stod och utbetalning for finansieringsinstrument
inom regionalfondsprogrammen,
7. ansvara for genomforandet av nationella programinsatser som kompletterar
EU:s erbjudanden – aktorer i samverkan, erfarenhetsutbyten, arenor med mera,
samt for starkande insatser for ”investor readiness”,
8. genomfora kommunikationsinsatser till foretag om finansiella aktorer via esiter som Enterprise Europe Network, verksamt.se, Swedish Cleantech med
flera, samt
9. ansvara for Tillvaxtverkets internationella samarbeten med finansiella aktorer –
sarskilt inom Norden, Ostersjoregionen samt EU:s och Nordiska radets
aktiviteter.
Enheten ska vidare genomfora finansieringsinstrument inom det nationella
regionalfondsprogrammet och de regionala strukturfondsprogrammen, vilket bl.a.
innefattar att handlagga och besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande,
handlagga ansokningar om utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter
m.m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
Framstegsrapporter till kommissionen
Utgiftsdeklarationer till kommissionen
Forvaltningsforklaringar till kommissionen
Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Lagesrapporter till Regeringskansliet
Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
Projekt- och systemrevisioner
Utvardering
Kommunikation

Enheten Entreprenörskap
Enheten ska bidra till fornyelse, starkt innovationsformaga och konkurrenskraft inom
svenskt naringsliv genom insatser for att oka mojligheterna dels for utvalda grupper att
forvekliga och utveckla sitt entreprenorskap pa lika villkor, dels for blivande och
befintliga foretag inom utvalda branscher att utveckla sitt entreprenorskap och sin
innovativa formaga.
Enheten ska
1. tillhandahalla expert- och kunskapsstod inom omradet sma och medelstora
foretag och framjande systemet for sma- och medelstora foretag,
2. tillhandahalla expert – och kunskapsstod inom grupper och branscher som har
en outnyttjad potential for okat entreprenorskap och innovativ formaga.
3. genomfora insatser, handlagga arenden och fatta beslut avseende nationella
medel till naringslivsframjande insatser,
4. hantera fragor om verksamhetsbidrag till det foretagsframjande systemet,
sasom affarsradgivning nyforetagande samt kooperativ utveckling,
5. arbeta med jamstalldhets-, integrations- och mangfaldsfragor for foretag,
6. arbeta med insatser for att bidra till okad konkurrenskraft i kulturella och
kreativa naringar samt livsmedelssektorn,
7. ansvara for affarsutvecklingscheckar inom naturturism,
8. ansvara for kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning
inom turism, samt
9. utfora kansligoromal at Stiftelsen for kunskapsframjande inom turism.

Enheten för kompetensförsörjning och digitalisering
Enheten ska
1. ansvara for myndighetens arbete kring digitalisering av foretag i den man
uppgiften inte finns pa en annan enhet/avdelning,
2. ansvara for myndighetens arbete kring kompetensforsorjning i den man
uppgiften inte finns pa en annan enhet/avdelning,
3. ansvara for affarsutvecklingscheckar for digitalisering,
4. samordna myndighetens arbete med nyindustrialiseringsstrategin,
5. erbjuda foretag tjanster inom, fornyelse och kompetensutveckling med
utgangspunkt nyindustrialiseringsstrategin,
6. framja och vara samordnande i fragor som ror entreprenorskap vid universitet
och hogskolor,
7. arbeta med kompetensforsorjning for foretag,
8. arbeta med kompetensutveckling riktat till sma och medelstora foretag samt
framjandesystemet,
9. ansvara for verksamhetsbidrag till att starka foretags arbete med design, starkt
produktionskompetens i foretag och framja studenters entreprenorskap, samt
10. arbeta med produktionskompetens och standig forbattring i sma och
medelstora foretag.

Enheten KTA-Sekretariat-Utveckling
Enheten ger ledningsstod till programledningen for korttidsarbete. Enheten ansvarar
for beredningen av underlag till programledningen samt dialogen med
branschorganisationer. Enheten ansvarar ocksa for projekt- och processledning av
utvecklingen av systemstodet for korttidsarbete samt arbetar med
verksamhetsutveckling och forandringsledning.
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Enheten Företag korttid ledning
Enheten arbetar med overgripande lednings- och verksamhetsfragor gallande
genomforandet av stod vid korttidsarbete och ansvarar for att bista bitradande
avdelningschef for avdelning Foretag i beslutsfattandet.

Enheten Korttidsarbete handläggning A
Enheten arbetar med arenden om stod vid korttidsarbete samt vid behov med att ge
support i fragor om stod vid korttidsarbete. Enheten ar uppdelad i fyra grupper.

Enheten Korttidsarbete handläggning B
Enheten arbetar med arenden om stod vid korttidsarbete samt vid behov med att ge
support i fragor om stod vid korttidsarbete. Enheten ar uppdelad i fyra grupper.

Enheten Korttidsarbete handläggning C
Enheten arbetar med arenden om stod vid korttidsarbete samt vid behov med att ge
support i fragor om stod vid korttidsarbete. Enheten ar uppdelad i fyra grupper.

Enheten Korttidsarbete handläggning D
Enheten arbetar med arenden om stod vid korttidsarbete samt vid behov med att ge
support i fragor om stod vid korttidsarbete. Enheten ar uppdelad i fyra grupper, varav
en leds direkt av enhetschefen.

Enheten Korttidsarbete Kund och support
Enheten arbetar med att ge support i fragor om stod vid stod korttidsarbete och aven i
ovrigt med arenden om stod vid korttidsarbete.
Enheten ar indelad i tva grupper, varav en har inriktning pa telefonsupport och chatt.
Bada grupperna leds direkt av enhetschefen.

Enheten Korttidsarbete Utveckling
Enheten arbetar med utvecklingsfragor och rutiner for handlaggningen av arenden om
stod vid korttidsarbete och aven i ovrigt med arenden om stod vid korttidsarbete samt
vid behov med att ge support i fragor om stod vid stod korttidsarbete. Enheten ar
indelad tva grupper.

Avdelning Förenkling
Avdelning Forenkling arbetar med att gora det enklare att starta, driva och utveckla
foretag genom insatser for att forbattra regelverken och den service som myndigheter
och kommuner erbjuder foretagen. Avdelningen utvecklar webbplatsen verksamt.se dar
foretagen erbjuds samlad information och e-tjanster fran myndigheter. Avdelningen
arbetar ocksa med att ta fram digitala losningar som effektiviserar foretagens
uppgiftslamnande till myndigheter och som forenklar myndighetskontakter.

Enheten Digital kommunikation
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
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genom att
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 myndighetssamarbetet Starta och driva foretag,
3. bidra i utveckling och forvaltning av avdelningens digitala tjanster med den
specifika webbkompetens som finns inom enheten,
4. ansvara for webbstrategi, forvaltning och kommunikation av innehallet pa
verksamt.se och uppgiftskrav.se (uppgiftskravsregistret),
5. 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,
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, samt
7. ansvara for kommunikation av innehallet pa verksamt.se och produkterna inom
myndighetssamarbetet Starta och driva gentemot malgruppen foretag.

Enheten Enklare myndighetskontakter
Enheten ska arbeta med att forenkla foretagens myndighetskontakter genom att
1. inhamta och folja upp synpunkter och forslag fran naringslivet som avser
arbetet med att forenkla for foretag,
2. utveckla och foresla nya insatser inom forenklingsarbetet,
3. ansvara for Tillvaxtverkets roll som utvecklingsansvarig myndighet inom
digitalt forst,
4. stodja och samordna forenklingsarbetet hos myndigheter som har omfattande
verksamhet riktad mot foretag samt framja en god kunskap hos myndigheter
om hur foretag paverkas av tillampning av regelverk och forenklingsarbetet,
5. stodja och genomfora insatser som forenklar foretagens myndighetskontakter
pa lokal och regional niva,
6. ansvara for behovsanalyser, konceptutveckling och utveckling av tjanster som
ror enklare myndighetskontakter, som exempelvis enklare uppgiftslamnande
och information om regler och tillstand,
7. delta i Tillvaxtverkets arbete i myndighetssamarbetet Starta och driva foretag,
samt
8. delta i det internationella arbetet med att forenkla for foretag.

Enheten Bättre regler
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. ansvara 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,
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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. utveckla och foresla nya insatser for mer andamalsenliga regelverk,
7. framja en god kunskap hos myndigheter om hur foretag paverkas av
regelverk, samt
8. inhamta och folja upp synpunkter och forslag fran naringslivet som ror
forslag pa nya eller andrade regelverk.
Enheten ansvarar aven for att bereda och foredra Regelradets arenden samt ge stod till
radet i ovrigt.

Avdelning Utveckling
Avdelning utveckling driver, leder och stodjer myndighetens utveckling. Det innebar att
avdelningen ansvarar for utveckling och forvaltning av enhetliga arbetssatt och
processer, myndighetens strategiska digitala utveckling samt utveckling och forvaltning
av system, tjanster och verktyg. Avdelningen ansvarar for utvecklingsprocessen och
myndighetens arbetssatt i utveckling, sa som utvecklingsportfolj, projektmodell och
ovriga metoder i utveckling. Avdelningen samarbetar med avdelningen Stab i att fordela
ansvar samt ange ambitionsniva for genomforandet av uppdrag och uppgifter som
innebar utveckling.

Enheten Verksamhetsstöd
Enheten ska stodja verksamheten i att utveckla och forvalta enhetliga arbetssatt och
processer inom stodmedelshantering.
Enheten ansvarar for att
1. leda utvecklingen av myndighetens stodmedelsprocesser,
2. tillhandahalla ett forvaltnings- och kontrollsystem for alla stodmedelsprocesser,
3. tillhandahalla ett rattssakert, anvandarvanligt handlaggarstod och lopande utveckla effektiva och anvandarvanliga rutiner,
4. tillhandahalla rattssakra och anvandarvanliga vagledningar till stodsokande och
stodmottagare,
5. tillhandahalla kompetensutvecklingsinsatser inom stodmedelsprocesserna,
6. utveckla bidragsvillkor,
7. fanga verksamhetens behov, kravstalla och acceptanstesta ny funktionalitet i
Nyps,
8. tillhandahalla lokal NYPS-support,
9. uppratthalla sekreterarfunktioner for overvakningskommitteerna for de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet,
och
10. planera genomforandet av overvakningskommitteernas moten.
Enheten ar indelad i tva grupper, varav en har inriktning pa stod vid korttidsarbete.
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Enheten Tjänsteutveckling
Enheten ska stodja verksamheten i att utveckla och forvalta informationstjanster som
gor det enklare att starta och driva foretag, som okar foretagens kunskap om att starta
och driva foretag samt vagleder till det stod som finns att fa fran det offentligt
finansierade framjandesystemet genom att
1. ta fram malbild, strategi, behovsanalyser, konceptforslag och
malgruppsanpassat innehall pa verksamt.se och informationstjanster,
2. ta fram behovsanalyser, koncept och malgruppsanpassade tjanster for
vagledning till framjandesystemet som exempelvis radgivning och finansiering i
samverkan med regionala aktorer,
3. ansvara for metodutveckling och att bidra med kunskap om metoder for
utveckling av tjanster med utgangspunkt i anvandarnas behov, och
4. ansvara for verksamhetsarkitektur for verksamt.se samt
5. delta i samverkan och vidareutveckla former for samverkan med
samarbetspartners.

Enheten Data- och systemstöd
Enhetens uppdrag ar att utveckla och forvalta verktyg och tjanster inom den regionala
tillvaxt- och naringspolitiken samt att bidra till myndighetens digitala utveckling.
Enheten ansvarar for verktyg och losningar for

1. stodmedelshantering; i hela kedjan fran ansokan, via beredning och beslutsfattande, till uppfoljning och rapportering. Systemet ska uppfylla nationella krav
och krav enligt EU-regelverk,
2. geografiska tillganglighetsanalyser baserade pa hogupplost data kring befolkning, service och vagnat i en GIS-plattform. Detta anvands bland annat for analyser och regionala kartlaggningar kring hushallens och foretagens tillgang till
grundlaggande betaltjanster och i beslut om statligt stod,
3. regionala analyser och prognoser med stod for simuleringar av regionala utvecklingstrender genom ett modellsystem med tillhorande statistikdatabaser,
samt
4. myndighetsgemensam hantering av data i en teknisk plattform med tillhorande
processer och anvandartillampningar. Dartill forvaltning av automatiserade processtod.
Systemansvaret for Nyps omfattar forvaltningsstod till saval Tillvaxtverket som ovriga
externa anvandarorganisationer genom att
1. bista med central support, utbildning, dokumentation och information,
2. samordna och driva andringshantering genom behovsanalyser, kravhantering,
leveransplanering, vidareutveckling, tester och implementationsarbete,
3. stodja vid datauttag, rapportering, prognoser, analyser och berakningar med
sina verktyg som grund, samt
4. koordinera och leda systemforvaltningen enligt regelverk samt beslutade ramar
och prioriteringar.

Enheten IT
Enheten uppdrag är att ge hela organisationen service inom IT samt utveckla och förvalta myndighetens digitala verktyg och tjänster.
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Enheten ansvarar för
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

myndighetens strategiska digitala utveckling,
metoder och arbetssätt för förvaltning och utveckling av digitala tjänster och
IT-system,
verksamhetens digitala arbetsplats som datorer, telefoner, skrivare, konferensrumsteknik och digitala kommunikationstjänster,
stöd till myndighetens samtliga användare genom IT-support,
leda IT-utveckling genom en sammanhållen IT-arkitektur, systemutveckling och
programmering,
leda och koordinera digitaliseringsprojekt inom myndigheten, och
myndighetens projektkontor som forvaltar och utvecklar myndighetens
projektverksamhet och portfoljhantering.

Enheten ar indelad i fem grupper: IT Utveckling, IT utveckling 2, IT Forvaltning och
support, IT automation och digitalisering samt IT Utveckling stodfunktioner.

Avdelning Stab
Avdelningen har ansvar for att stodja generaldirektoren, overdirektoren och
ledningsgruppen. I det ingar att driva, utveckla och folja upp processen for ledning och
styrning samt kvalitetssakra interna besluts- och beredningsprocesser.
I avdelningen ansvar ingar att identifiera, foresla och driva strategisk inriktning inom
ekonomistyrning, kompetensforsorjning, fysisk och digital arbetsplats samt intern och
extern kommunikation.
Avdelningen ansvarar ocksa for analys av samhallsekonomins utveckling och dess
betydelse for verksamheten. Vidare ska staben sakerstalla en andamalsenlig uppfoljning
och utvardering for ett kunskapsdrivet larande som ger resultat och effekter for
verksamheten.
Avdelningen ansvarar for en samordnad och strategisk dialog med Regeringskansliet.
Avdelningens uppdrag ar aven att ansvara for att myndigheten har en andamalsenlig
forvaltning samt att stodja hela myndigheten inom HR, ekonomi, kommunikation, intern
service, allman administration och sakerhet.

Enheten Ledningssekretariatet
Enheten ansvarar for att stodja generaldirektoren, overdirektoren och ledningsgruppen.
Enheten ansvarar for
1. samordning av styrelsens arbete,
2. en samordnad och strategisk dialog med Regeringskansliet,
3. samordning av generaldirektorens, overdirektorens och ledningsgruppens
arbete,
4. myndighetens planerings- och uppfoljningsprocess for att stodja styrningen
inklusive myndighetens strategiska inriktning, budget och verksamhetsplan,
5. att tillhandahalla en process for beredning och foredragning av prioriteringsoch beslutsunderlag till generaldirektor, overdirektor och ledningsgrupp, och
6. att samordna och uppratta myndighetens budgetunderlag och arsredovisning,
7. att ansvara for facilitering av sarskilda uppdrag fran regeringen och av uppgifter
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

utifran av forordningen (2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket, inkl. att
fordela ansvar for samt ange ambitionsniva for genomforandet i samverkan
med avdelning Utveckling.
planering av myndighetens arshjul for centrala styrprocesser och leveranser
samordning av myndighetens interna styrdokument,
myndighetens gemensamma strategiska hallbarhetsarbete och strategiska
jamstalldhetsarbete, inkl. mangfaldsrapportering,
att utreda och samordna forandringar i myndighetens organisation,
att fordela och folja upp inkomna remisser,
ledning och samordning av myndighetens informationssakerhetsarbete och
samordning av myndighetens ovriga sakerhetsfragor, och
administrativt stod for generaldirektor och overdirektor.

Enheten Ekonomi
Enheten ansvarar for
1. myndighetens redovisning, fakturahantering och tidredovisning,
2. att tillhandahalla och utveckla myndigheters ekonomiska planerings- och
uppfoljningsprocess for att stodja styrningen
3. uppratta myndighetens finansiella delar i arsredovisning och budgetunderlag,
4. systemagande och forvaltning av myndighetens ekonomisystem
5. att tillhandahalla ett inkops- och upphandlingsstod samt ett e-handelssystem,
och
6. utbetalning och aterkrav av myndighetens alla stodformer utom
transportbidrag, regionala investeringsstod, finansiella instrument och stod vid
korttidsarbete.
Enheten ansvarar for i huvudsak.
1. Overforing av ekonomiska uppgifter enligt artikel 112.3 Europaparlamentets
och radets forordning (EU) nr 1303/2013 om faststallande av gemensamma
bestammelser for bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden
2. Utgiftsdeklarationer till kommissionen (attesteras av attesterande myndighet)
3. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Enheten ska aven utfora administrativa uppgifter at Namnden for hemslojdsfragor.

Enheten HR
Enheten ansvarar for att
1.
2.
3.
4.
5.

driva och utveckla myndighetens personalpolitik (inkl. lonepolitik),
utveckla en strategisk kompetensforsorjning for myndigheten som helhet,
vara ett konkret kompetensforsorjningsstod till chefer,
hantera myndighetens utbetalningar av loner och andra ersattningar, och
vidareutveckla arbetsmiljoarbetet.

Enheten ansvarar vidare for personalansvarsnamndens kansli.
Enheten ska aven utfora administrativa uppgifter at Namnden for hemslojdsfragor.

Enheten Internservice
Enheten ansvarar for att
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1. tillhandahalla andamalsenliga lokaler pa samtliga orter Tillvaxtverket ar
lokaliserat,
2. forvalta och utveckla den digitala arbetsplatsen,
3. tillhandahalla konferensservice, vaxelfunktion samt administrativt stod, och
4. uppratta myndighetens upplatelseforteckning.
Enheten ska aven utfora administrativa uppgifter at Namnden for hemslojdsfragor.

Enheten Analys
Enheten ska genomfora analyser for kunskapsutveckling och larande inom
naringspolitiken och for hallbar tillvaxt och utveckling i gles- och 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,
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. vara nationell kontaktpunkt for strukturfondsprogrammen Espon inom malet
Europeiskt territoriellt samarbete, samt
7. 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 fora en dialog med Myndigheten for tillvaxtpolitiska utvarderingar och
analyser och berorda anvandare nar det galler utveckling och anvandning av databaser,
analysverktyg och statistik. Enheten ska aven tillgangliggora data och erbjuda stod nar
det galler statistiska bearbetningar till Myndigheten for tillvaxtpolitiska utvarderingar
och analyser.
Inom enheten finns en sarskild verksamhet som avser framstallning av statistik.

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 sin operativa verksamhet
med fokus pa resultat.
Enheten ska
1. ansvara for utveckling och genomforande av utvarderingsplaner som beslutats
av overvakningskommitteerna for Regionalfonden,
2. aktivt verka for tillgang till data av god kvalite for uppfoljning, utvardering och
aterrapportering av de nio regionalfondsprogrammen med fokus pa resultat,
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3. samordna och stodja myndighetens utvarderingar av den egna verksamheten,
4. erbjuda stod i NYTTA processer for utveckling och implementering av
myndighetens operativa insatser,
5. rapportera uppgifter till Myndigheten for tillvaxtpolitiska utvarderingar och
analysers mikrodatabas for statligt foretagsstod (MISS) i en andamalsenlig
omfattning och utformning,
6. leverera en prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur.
Enheten ansvarar aven for samordning och utveckling av myndighetens rapportering,
med fokus pa aterrapportering av Regionalfonden och anslag 1.1 inom utgiftsomrade 19
i statsbudgeten. Det innebar aven ansvar for leverans av genomforande- och
lagesrapporter samt ansvar for arlig aterrapportering av foretagsstod och projektmedel
inom anslag 1.1 samt en kunskapsutvecklande rapport, enligt arliga instruktioner i
myndighetens regleringsbrev.
Enheten bestar av tva grupper, varav en har en gruppchef som narmaste chef och den
andra leds direkt av enhetschefen.

Enheten Kommunikation
Enheten ansvarar for
1. myndighetens overgripande interna och externa kommunikation,
2. att tillhandahalla kommunikationsstod och -konsultation till ovriga delar av
myndigheten,
3. myndighetens overgripande kommunikationskanaler, och
4. myndighetens kriskommunikation.
Avdelningen har det overgripande ansvaret for de uppgifter som aligger forvaltande
myndighet enligt artikel 115–117 Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr
1303/2013.

Avdelning Kvalitet och kontroll
Avdelningen ansvarar for att ge stod och service till verksamheten inom granskning,
revision, intern styrning och kontroll samt intern regelefterlevnad. Vidare ansvarar
avdelningen for granskning av myndighetens alla stodformer utom transportbidrag,
regionala investeringsstod och finansiella instrument.

Enheten Granskning
Enheten ansvarar for att
1. tillfora ekonomisk granskningskompetens vid framtagning av program och
insatser,
2. tillhandahalla ett stod till handlaggare i ekonomiska fragor under handlaggning
av ansokningar om stod,
3. utfora ekonomisk granskning av ansokningar om utbetalning, utom sadana som
avser transportbidrag, regionala investeringsstod eller finansieringsinstrument,
och vid behov utfora kontroller pa plats, samt
4. tillhandahalla ett stod i ekonomiska fragor vid avslut och rapportering av
program och insatser.
Enheten ska utgora s.k. First Level Control, dvs. svara for kontroller i de territoriella
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programmen i enlighet med vad som framgar av forordningen (2014:1385) om
forvaltning av EU:s strukturfonder.
Enheten ar indelad i tre grupper: Granskning Norra Sverige, Granskning Mellersta
Sverige och Granskning Sodra Sverige.

Enheten Fördjupad kontroll
Enheten ansvarar for fordjupade kontroller i arenden om stod vid korttidsarbete.
Enheten ar indelad i fyra grupper: Kontroll 1, Kontroll 2 och Kontroll 3 samt Urval och
dataanalys.

Enheten Intern kontroll
Enheten ansvarar for
1. att driva och folja upp myndighetens arbete med intern kontroll,
2. att samordna och kvalitetssakra myndighetens riskhantering,
3. att kontrollera och folja upp myndighetens interna regelefterlevnad samt
rapportera om vasentliga brister till generaldirektoren och styrelsen,
4. att samordna och kvalitetssakra myndighetens externa revisioner,
5. att samordna myndighetens OLAF-rapportering,
6. att samordna myndighetens deltagande i natverk rorande fusk, bedrageri,
korruption och brottsbekampning, samt
7. att leda antibedrageriteamet for Europeiska regionala utvecklingsfonden och
nationella stod.

Rättsavdelningen
Avdelningen ansvarar for
1.
2.
3.
4.

att tillhandahalla allman juridisk konsultation,
myndighetens registratur och arkiv,
att utveckla och driva myndighetens regelstyrning,
att se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar over ar
kostnadseffektiva och enkla for foretag och medborgare, samt
5. att informera om EU:s statsstodsregler pa lokal, regional och nationell niva
samt, i den utstrackning regeringen beslutar, bista nar Europeiska
kommissionen gor kontrollbesok som galler statligt stod.
Inom avdelningen finns aven myndighetens dataskyddsombud.

Enheten Statliga stöd och digitalisering
Enheten ansvarar for juridiska fragor som ror finansiering fran ERUF och nationella
medel. Enheten ansvarar aven for juridiska fragor inom digitalisering och statsstod.

Enheten Dokumenthantering och verksjuridik
Enheten ansvarar for myndighetens registratur och arkiv samt for verksjuridiska fragor.

Enheten Domstolsprocesser – korttid
Enheten ansvarar for processrattsliga fragor rorande stod vid korttidsarbete.

Enheten Kontroll, återkrav och obestånd – korttid
Enheten ansvarar for juridiska fragor kring kontroll, aterkrav och obestand rorande
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stod vid korttidsarbete,

Enheten Rättsligt stöd till projektet – korttid
Enheten ansvarar for rattsligt stod till projektet rorande stod vid korttidsarbete.
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