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Arbetsordning för Tillväxtverket
Denna arbetsordning har beslutats med stod av 3 § myndighetsforordningen
(2007:515) och styrelsens arbetsordning och kompletterar forordningen (2009:145)
med instruktion for Tillvaxtverket.
Arbetsordningen beslutades forsta gangen den 16 september 2016 (dnr 1.3.3-A 20161421). Denna reviderade version av arbetsordningen trader i kraft den 1 juli 2017.
For arenden inom ramen for forvaltning av EU:s strukturfonder 2007–2013 och tidigare
program galler aldre arbetsordningar i tillampliga delar.
Arbetsordningen har beslutats av generaldirektoren Gunilla Nordlof. Chefsjuristen
Jenny Forkman har varit foredragande.
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Tillväxtverkets uppgifter
Tillvaxtverkets uppgifter m.m. framgar av forordningen (2009:145) med instruktion for
Tillvaxtverket, av regleringsbrev for Tillvaxtverket och av andra beslut av regeringen
rorande myndigheten.
Av 1 § forordningen med instruktion for Tillvaxtverket framgar att Tillvaxtverkets
huvuduppgifter ar att i alla delar av landet framja hallbar naringslivsutveckling och
hallbar regional tillvaxt samt genomfora strukturfondsprogram.
De insatser som Tillvaxtverket utvecklar och genomfor ska, enligt 5 § forordningen med
instruktion for Tillvaxtverket,
1. beakta skillnader i forutsattningar i olika typer av regioner, i gles- och
landsbygder, i sma och medelstora stader och i storstadsomraden,
2. utga fran foretagens och foretagarnas behov,
3. beakta kvinnors och mans forutsattningar,
4. vara marknadskompletterande och konkurrensneutrala, och
5. beakta sociala och miljomassiga aspekter.
Styrelsen preciserar inom ramen for regeringens beslut malen for verksamheten och
dess inriktning i en arligen faststalld verksamhetsplan med budget.

Rättsliga grunder för Tillväxtverkets verksamhet
I bilagan aterfinns en sammanstallning over de viktigaste regelverk som styr
Tillvaxtverkets verksamhet.
Utover de regelverk som anges i bilagan styrs Tillvaxtverkets verksamhet av
• andra lagar och forordningar samt foreskrifter fran andra myndigheter som ar
tillampliga pa verksamheten,
• andra EU-bestammelser som ar tillampliga pa verksamheten,
• sarskilda uppdrag och andra beslut fran regeringen samt fran andra statliga
myndigheter,
• avtal som ror de anstallda pa myndigheten,
• styrelsens arbetsordning, denna arbetsordning samt Tillvaxtverkets ovriga
interna styrdokument.

Tillväxtverkets interna styrdokument
Inom Tillvaxtverket finns foljande interna styrdokument.
Policyer uttrycker myndighetens overgripande viljeinriktning inom ett visst omrade.
Policyer ar styrande for myndighetens forhallningssatt och handlande inom ett visst
omrade eller i en viss fraga, men innehaller i sig inte nagra konkreta handlingsregler.
Arbetsordningar beskriver organisationen pa en overgripande niva.
Planer ar en sammanstallning av tidsbundna aktiviteter for att uppna uttalade mal. I ett
plandokument kan aven en strategi for att uppna planens mal redovisas. Planer ar av
forhallandevis langsiktig och betydande karaktar. Planer pa individniva, t.ex. mal- och
utvecklingsplaner for medarbetare, raknas inte som styrdokument.
Interna regler beskriver specifika moment eller arbetsuppgifter som alla anstallda har
ansvar att folja. Reglerna kan innehalla bade bindande regler, sa kallade ”ska-regler”,
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riktlinjer som aven tillater alternativa handlingssatt samt vagledningar som redovisar
eventuella regler som galler for ett visst omrade liksom aven praxis och exempel pa bra
arbetssatt.
Samtliga interna styrdokument ska diarieforas och publiceras pa intranatet. Interna
regler ska aven listas i en sarskild forteckning.
Chefsjuristen far besluta interna regler om den narmare utformningen av Tillvaxtverkets interna styrdokument och om forteckningen over interna styrdokument.

Tillväxtverkets organisation
Styrelsen
Av 14 § forordningen (2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket framgar att
Tillvaxtverket leds av en styrelse. Styrelsen utses av regeringen.
Av styrelsens arbetsordning framgar att styrelsen har ett revisionsutskott, som stottar
internrevisionen i dess arbete och forbereder arenden infor styrelsens beslut.

Generaldirektören
Enligt 20 § forordningen (2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket ar generaldirektoren myndighetschef. Generaldirektoren utses av regeringen.
Generaldirektoren har till sitt stod en ledningsgrupp bestaende av de medarbetare som
generaldirektoren bestammer ska inga, antingen permanent eller vid enskilda moten.
Under generaldirektoren finns vidare en stab, som ansvarar for att bista generaldirektoren i beslutsfattandet, exempelvis vid beredningar och i ledningsgruppen.

Avdelningar, regioner och enheter
Avdelningar
Av styrelsens arbetsordning framgar att Tillvaxtverkets verksamhet under generaldirektoren ar organiserad i tre operativa och tre stodjande avdelningar.
Foljande avdelningar finns inom Tillvaxtverket.
Avdelning Regioner ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt
regionalt tillvaxtarbete i lanen samt i det arbetet utveckla och forbattra
forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika relevanta aktorer pa
nationell regional niva.
Avdelning Företag ansvarar for att utveckla och genomfora insatser som framjar
hallbar tillvaxt och utveckling i foretag.
Avdelning Förenkling ansvarar for att gora verksamt.se till det offentligas viktigaste
plattform for e-tjanster och stod till foretag samt att utveckla samarbetet med alla
plattformens partners. Avdelningen ansvarar aven for regelforenkling for foretag.
Avdelning Kunskapsutveckling ansvarar for att starka myndighetens formaga till
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analys och utvardering och att bygga ett datalager for analys baserat pa bland annat all
data NYPS.
Avdelning Förvaltning ansvarar for att ge service och administrativt stod till
organisationen. I avdelningens uppdrag ingar aven att styra genom interna
styrdokument och genom implementering av regler i sakverksamheten och rattslig
kvalitetssakring. Darutover ansvarar avdelningen for att folja upp att adekvata
riskbedomningar gors i linjen och att handlaggningen ar tillrackligt kvalitetssakrad.
Avdelningen ansvarar aven for personalansvarsnamndens kansli.
Avdelning Kommunikation har ett overgripande ansvar for myndighetens externa och
interna kommunikation samt ansvarar for och driver Tillvaxtverkets overgripande
externa kommunikationsaktiviteter. Darutover stodjer avdelningen myndigheten i
kommunikationsfragor samt arbetar strategiskt och operativt med prioriterade lopande
kommunikationsuppgifter.

Regioner
Inom avdelning Regioner finns tre regioner – Norra Sverige, Mellersta Sverige och Sodra
Sverige.
Regionernas uppgifter ska framga av arbetsordning for avdelning Regioner.
Varje region leds av en regionchef. Regioncheferna rapporterar till avdelningschefen.

Enheter
En avdelningschef far, efter samrad med generaldirektoren, besluta att avdelningen ska
vara indelad i enheter.
Varje enhet leds av en enhetschef. Enhetscheferna inom avdelningarna Foretag,
Naringsliv och Forvaltning rapporterar till avdelningschefen. Enhetscheferna inom
avdelning Regioner rapporterar antingen till avdelningschefen eller till en regionchef.
Av avdelningarnas arbetsordningar ska framga vilka enheter som finns inom
avdelningen och vilka uppgifter som varje enhet har. Av arbetsordningen for avdelning
Regioner ska det aven framga vem enhetscheferna rapporterar till.

Grupper
En avdelningschef far, efter samrad med generaldirektoren, besluta att en enhet inom
avdelningen ska vara indelad i grupper.
Varje grupp leds av en gruppchef. Gruppcheferna rapporterar till enhetschefen
Av avdelningarnas arbetsordningar ska framga vilka grupper som finns inom
avdelningen och vilka uppgifter som varje grupp har.

Förvaltande myndighet
Inom myndigheten finns funktioner for uppgiften att vara forvaltande myndighet enligt
artikel 123 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1303/2013 om
faststallande av gemensamma bestammelser for bl.a. Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
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Chef för förvaltande myndighet
Generaldirektoren ar chef for forvaltande myndighet. I uppdraget ingar bl.a. att ansvara
for att forvaltande myndighets verksamhet bedrivs i enlighet med gallande regelverk.
Chefen for forvaltande myndighet representerar forvaltande myndighet pa det arliga
oversynsmotet (arsmotet) mellan kommissionen och Sverige.

Operativa chefer för förvaltande myndighet
Under chefen for forvaltande myndighet finns tva operativa chefer for forvaltande
myndighet. Chefen for avdelningen Regioner ar operativ chef for forvaltande myndighet
for de atta regionala strukturfondsprogrammen samt for programmet ÖresundKattegat-Skagerrak (ÖKS). Chefen for avdelning Foretag ar operativ chef for forvaltande
myndighet for det nationella regionalfondsprogrammet. I uppdraget som operativ chef
for forvaltande myndighet ingar att ta ansvar for programmens genomforande och
resultat. Respektive operativ chef representerar ocksa forvaltande myndighet gentemot
kommissionen, revisionsmyndigheter och regeringen samt pa overvakningskommitteernas moten. Forvaltningschefen har ett overgripande ansvar for
samordningen av arbetet inom forvaltande myndighet.

Förvaltnings- och kontrollsystemet
Forvaltningschefen ansvarar under chefen for forvaltande myndighet for forvaltningsoch kontrollsystemet.

Programperioden 2007–2013
For programperioden 2007–2013 ar chefen for avdelning Regioner chef for forvaltande
myndighet och ansvarar infor styrelsen.

Attesterande myndighet
Inom myndigheten finns en egen funktion for uppgiften att vara attesterande myndighet
enligt artikel 126 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1303/2013 om
faststallande av gemensamma bestammelser for bl.a. Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Funktionen ar organisatoriskt placerad inom avdelning Forvaltning
och leds av en egen chef.

Regelrådet
Inom myndigheten finns ett sarskilt beslutsorgan som benamns Regelradet, som har de
uppgifter, den sammansattning och det ansvar som framgar av 17–19 §§ forordningen
(2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket.

Personalansvarsnämnden
Inom myndigheten finns en personalansvarsnamnd, som har de uppgifter m.m. som
framgar av 25 § myndighetsforordningen (2007:515). Utover generaldirektoren, som ar
ordforande i namnden, och personalforetradarna, bestar personalansvarsnamnden av
chefen for avdelning Forvaltning, chefsjuristen och HR-chefen. Den sistnamnda ar
foredragande i namnden.
Personalansvarsnamnden ska ha en egen arbetsordning av vilken formerna for
namndens arbete ska framga.
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Internrevisionen
Inom myndigheten finns en internrevision, som har de uppgifter som framgar av
internrevisionsforordningen (2006:1228). Internrevisionen ar direkt understalld
styrelsen och leds av en egen chef.

Ansvar och uppgifter
Styrelsen
Styrelsen ansvarar enligt 3 § myndighetsforordningen (2007:515) 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.
Av styrelsens arbetsordning framgar vilka arenden som alltid ska hanskjutas till
styrelsen for beslut.

Generaldirektören
Generaldirektoren ansvarar enligt 13 § myndighetsforordningen (2007:515) infor
styrelsen och ska skota den lopande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som
styrelsen beslutar. Enligt samma bestammelse ska generaldirektoren halla styrelsen
informerad om verksamheten, forse styrelsen med underlag for beslut och verkstalla
styrelsens beslut. Vidare ska generaldirektoren under styrelsen svara for myndighetens
arbetsgivarpolitik och foretrada myndigheten som arbetsgivare.

Medarbetare
Samtliga medarbetare ska verka for att forverkliga ledningens uttalade mal och
intentioner vad galler verksamheten och dess utveckling, och ansvarar infor narmaste
chef for de arbetsuppgifter och de arenden som han eller hon har blivit tilldelad.
Samtliga medarbetare ska vara val fortrogna med myndighetens mal och verksamhet
och folja de lagar, forordningar och andra externa forfattningar samt interna
styrdokument som galler for verksamheten.

Särskilt om chefer
Chefer inom Tillvaxtverket ska, var och en inom ramen for sitt ansvar enligt
arbetsordningar och verksamhetsplaner,
• planera och utveckla verksamheten mot myndighetens gemensamma mal,
• leda, driva och folja upp verksamheten mot uppsatta resultatkrav och mal,
• se till att lagar och ovriga forfattningar samt myndighetens interna styrande
dokument foljs inom hans eller hennes ansvarsomrade,
• hushalla med statens resurser och se till att verksamheten bedrivs pa ett
kostnadseffektivt satt,
• halla overordnade chefer informerade om pagaende och viktigare planerad
verksamhet,
• bevaka omvarlden och aktivt verka for samarbete och kunskapsutbyte inom
hela myndighetens verksamhetsfalt.
Avdelningscheferna har, var och en inom ramen for sitt omrade,
• verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
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•
•

personalansvar,
ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Avdelningscheferna far besluta om att regionchefer, enhetschefer och gruppchefer ska
ha verksamhets-, ekonomi- och personalansvar enligt ovan. Detta ska framga
avdelningarnas arbetsordningar.
Personalansvariga chefer ska anmala till HR-chefen sa snart de uppmarksammar
forhallanden som skulle kunna foranleda nagon atgard fran personalansvarsnamnden.

Tjänstemän med särskilt ansvar eller särskilda uppgifter
Ställföreträdande generaldirektören
Av 24 § myndighetsforordningen (2007:515) framgar att stallforetradande
generaldirektoren beslutar i generaldirektorens stalle nar han eller hon inte ar i tjanst.
Se aven under rubriken Ersattare vid chefs franvaro.

Chefsjuristen
Chefsjuristen
• bevakar att Tillvaxtverkets verksamhet bedrivs lagenligt, konsekvent, enhetligt
och transparent,
• ar utgivare av Tillvaxtverkets forfattningssamling,
• ansvarar for att fora en forteckning over Tillvaxtverkets avtal enligt 13 §
forordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella
overenskommelser, m.m.,
• ar sekreterare i Tillvaxtverkets styrelse, och
• ar personuppgiftsombud med de uppgifter som framgar av 38–40 §§
personuppgiftslagen (1998:204).

Chefen för attesterande myndighet
Chefen for attesterande myndighet ansvarar for
• att uppratta och attestera utgiftsdeklarationer och ansokningar om utbetalning
och att overlamna dessa till kommissionen,
• att intyga att utgiftsdeklarationen ar korrekt, har utarbetats med hjalp av
tillforlitliga bokforingssystem och grundar sig pa kontrollerbara verifikationer,
• att utgifterna som deklarerats overensstammer med tillampliga gemenskapsoch nationella regler och har uppstatt i samband med genomforande av projekt
som har valts ut enligt tillampliga kriterier och gallande bestammelser,
• att infor attesteringen ha mottagit tillrackliga uppgifter fran respektive enhet
om forfaranden som tillampats och de kontroller som utforts nar det galler
utgifter som ingar i utgiftsdeklarationen,
• att se till att vid attesteringen ta hansyn till resultaten fran samtliga revisioner
som utforts av revisionsmyndighet,
• att elektroniskt spara rakenskaper for utgifter som deklarerats till kommissionen,
• att fora rakenskaper for utgifter som kan aterkravas av stodmottagare,
• att utarbeta de redovisningar som avses i artikel 59.5 a i budgetforordningen,
• att se till att det finns ett system for att i elektronisk form registrera och spara
utforliga rakenskaper for varje verksamhet i enlighet med artikel 126 d) i
Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1303/2013 om faststallande
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•

av gemensamma bestammelser for bl.a. Europeiska regionala
utvecklingsfonden. och
de uppgifter i ovrigt som tillkommer attesterande myndighet enligt Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1303/2013 om faststallande av
gemensamma bestammelser for bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Chefen for attesterande myndighet ansvarar for rapportering till kommissionen i
enlighet med ovan namnda bestammelser och i ovrigt till generaldirektoren.

Den informationssäkerhetsansvarige
Den informationssakerhetsansvarige samordnar och leder informationssakerhetsarbetet utifran vad som framgar av 5–11 §§ Myndigheten for samhallsskydd
och beredskaps foreskrifter (MSBFS 2016:1) om statliga myndigheters
informationssakerhet.

Systemägare
Systemagare har ett overgripande ansvar for sitt system och dess forvaltningsorganisation. Beslut om storre tekniska forandringar i systemet sker efter samrad med
den tekniskt ansvarige for systemet.

Delegering av beslutanderätt
Beslut om overlatelse av ratten att fatta beslut ska ske skriftligt och foras in i en sarskild
forteckning, delegeringsforteckningen. Forteckningen publiceras pa intranatet och
uppdateras lopande vid behov. Chefsjuristen far besluta interna regler for hur
delegeringsforteckningen ska hanteras.
Vidaredelegering av beslutanderatt far bara ske om den ratten uttryckligen medges i det
ursprungliga delegeringsbeslutet.
Beslutanderatt som har delegerats far, trots delegeringen, alltid fattas av en chef pa
hogre niva.
Av bilaga 1 till styrelsens arbetsordning framgar att arenden som ar av strategisk
betydelse alltid ska beslutas av styrelsen, om arendena inte ska avgoras av
personalansvarsnamnden. Andra beslut som ar av storre vikt eller av principiell
karaktar for myndigheten, exempelvis beslut om nya program, fattas av
generaldirektoren.

Ersättare vid chefs frånvaro
Samtliga chefer ska forordna en eller flera ersattare som ersatter honom eller henne vid
franvaro under hogst en vecka. Ersattaren gar in for chefen aven om han eller hon ar i
tjanst men av nagot skal inte ar tillganglig, och det inte utan olagenhet gar att avvakta
med ett beslut eller nagon annan atgard som ligger pa chefen att vidta.
Forordnandet ska foras in i en sarskild forteckning over ersattare vid chefers franvaro.
Forteckningen publiceras pa intranatet och uppdateras lopande vid behov. Chefsjuristen
far besluta interna regler for hur denna forteckning ska hanteras.
Öm en chef ar franvarande under langre tid an en vecka forordnar narmast overordnade
chef en ersattare for honom eller henne. Aven detta forordnande ska foras in i
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forteckningen over ersattare vid chefers franvaro.
Stallforetradande generaldirektoren ersatter generaldirektoren vid hans eller hennes
franvaro utan sarskilt forordnande. Öm bade generaldirektoren och stallforetradande
generaldirektoren ar franvarande samtidigt forordnar generaldirektoren en ersattare.

Ärendens handläggning
Medarbetares ansvar vid ärendens beredning
Den som handlagger ett arende ansvarar under narmaste chef for att
• arendet bereds, foredras och avgors utan onodigt drojsmal och i enlighet med
denna arbetsordning,
• arendet diariefors och att handlingar som darefter inkommer eller upprattas
antecknas i diariet och att de forses med arendets diarienummer,
• uppgifter av betydelse for arendet tillfors genom sarskild handling eller
anteckning,
• varda handlingarna i arendet, vilket bl.a. innefattar att se till att handlingarna
halls i ordnat skick och finns tillgangliga vid behov,
• vid behov samrada med annan enhet eller annan myndighet eller organisation,
• uppmarksamma narmaste chef pa behovet av gemensam prioritering for
arenden som har samband med andra arenden som samtidigt handlaggs vid
myndigheten,
• i samrad med ovriga berorda inom myndigheten uppratta och kommunicera en
tidplan i fraga om komplexa eller principiella arenden som beror flera
sakomraden,
• tidigt sakerstalla att beslut i arendet kan fattas i god tid fore expediering,
• tidigt uppmarksamma narmaste chef om information eller samverkan med de
fackliga organisationerna kan behovas,
• arbetsmaterial och liknande som inte tillfor arendet sakuppgift rensas bort fore
arkivering, och att
• avslutat arende skyndsamt lamnas for arkivering.

Särskilt om chefers ansvar vid ärendens beredning
Chefen ansvarar sarskilt for att
• sakerstalla att deras medarbetare har den kompetens och de forutsattningar
som kravs for att de ska kunna ta det ansvar som anges i foregaende avsnitt,
• verka for att gemensam prioritering gors for arenden som har samband med
andra arenden som samtidigt handlaggs vid myndigheten, och att
• meddela HR-chefen om information eller samverkan med de fackliga
organisationerna behovs.

Handläggning
Intern beredning
De enheter som berors av ett arende ska ges tillfalle att delta i handlaggningen genom
intern beredning, om inte arendet ar mindre betydelse for myndigheten. Intern
beredning ska alltid ske med en enhet som sjalv anser sig vara berord.
Öm ett arende beror hela eller storre delen av myndigheten sker intern beredning
genom att ledningsgruppen ges tillfalle att lamna synpunkter.
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Intern beredning ska inledas sa snart det ar lampligt med hansyn till arendets
beskaffenhet. De enheter med vilka intern beredning sker bor fa minst fem arbetsdagar
pa sig att lamna synpunkter. Vid stor bradska far avdelningschefen bestamma att
svarstiden far vara kortare an fem arbetsdagar.
Innan beslut fattas ska en aterkoppling alltid ske om en enhet har lamnat synpunkter
som den ansvariga enheten avser att inte godta. Öm enighet inte kan uppnas mellan
enheterna avgors fragan gemensamt av de berorda avdelningscheferna. Öm enighet inte
kan uppnas mellan de berorda avdelningscheferna avgors fragan av generaldirektoren
eller stallforetradande generaldirektoren.

Extern beredning/remisser
I 16 och 17 §§ forvaltningslagen (1986:223) anges i vilka fall ett arende inte far avgoras
utan att den som arendet ror har fatt ta del av och mojlighet att yttra sig over uppgifter
som har tillforts arendet av nagon annan an honom eller henne sjalv.
Vid behov ska samrad i ett arende ske med en annan myndighet eller organisation.
Forklaringar, upplysningar och yttranden i arenden far begaras in av den som
handlagger arendet. Innan en sadan atgard vidtas ska noga overvagas behovet av
atgarden och om uppgiften kan hamtas in pa annat satt.

De fackliga organisationerna
Av 10–12 §§ lagen (1976:580) om medbestammande i arbetslivet framgar i vilka fall
forhandling med de fackliga organisationerna ska ske innan ett arende avgors.

Styrelsen
Av bilaga 3 till styrelsens arbetsordning framgar i vilken utstrackning information ska
lamnas till styrelsen.

Jäv
I 11 och 12 §§ forvaltningslagen (1986:223) finns bestammelser om jav.

Beslut
Av 20 § myndighetsforordningen (2007:515) framgar att arenden som ska avgoras av
generaldirektoren ska avgoras efter foredragning. Generaldirektoren far dock fatta
beslut utan foredragning om beslutet inte kan skjutas upp till dess att arendet hunnit
foredras.
Arenden som avgors av nagon annan person an generaldirektoren behover inte
foredras. Den som fattar beslut i ett arende far sjalv bestamma formerna for hur sa ska
ske.

Utlämnande av allmänna handlingar m.m.
Varje medarbetare ska pa begaran lamna upplysningar fran akter, diarier, register och
handlingar som ar tillgangliga for allmanheten i den man det kan ske med hansyn till
arbetets behoriga gang.
Varje medarbetare ska ocksa i ovrigt i lamplig utstrackning lamna upplysningar,
vagledning, rad och annan sadan hjalp till enskilda i fragor som ror Tillvaxtverkets
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verksamhetsomrade.
Av 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgar att en begaran om
att fa ta del av en allman handling i forsta hand provas av den tjansteman som ansvarar
for varden av handlingen. Nar denna tjansteman hanskjuter fragan till myndigheten,
vilket innebar att ett formellt beslut kommer att fattas av myndigheten (se samma
lagrum), bereds och forbereds den av den tjansteman som ar eller har varit
foredragande i arendet. Samrad ska ske med en verksjurist i dessa arenden. Vem som far
fatta beslut for myndighetens rakning framgar av delegeringsforteckningen.
Vid tveksamhet om en begard upplysning far lamnas eller om en begard handling far
lamnas ut ska narmaste chef radfragas. Vid fortsatt tveksamhet ska i fraga om
upphandlingar och avrop en upphandlare radfragas. I andra fall ska en verksjurist
radfragas.

Samverkan i övrigt
Av 7 § forordningen (2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket framgar att
myndigheten ska samverka med andra berorda nationella, regionala och lokala aktorer
med uppgift att skapa forutsattningar for hallbar naringslivsutveckling, innovationer
och internationalisering.
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