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Denna text galler for dig som ar skribent for arsredovisningen 2017.
Las igenom hela instruktionen samt medfoljande skrivelse Instruktioner Ordning och
reda som forklarar hur vi verifierar de uppgifter som vi redovisar i arsredovisningen.
Det ar viktigt att lasa igenom instruktionerna noga och folja dessa for att vi ska fa en
enhetlig rapport.
Årets upplägg med ordning och reda är i stort samma som 2016. Då det kan förekomma
en del justeringar är det viktigt att läsa igenom de särskilda instruktioner som tagits fram
för detta område.
Vem gör vad 2017?
- Avdelningssamordnarna ansvarar for det administrativa arbetet samt ger stod och
information till avdelningarna i fragor kring hur och nar det praktiska arbetet ska ske.
- Redaktionsrådet ansvarar for att kvalitetssakra texter och ge skribenter aterkoppling
avseende innehall for inlamnade texter.
Av avsnitt 6 framgar respektive kontaktperson for just din avdelning/enhet.
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1

Årsredovisning 2017

1.1

Inledning

Arsredovisningen skrivs med regeringen som malgrupp och ska aterspegla var
verksamhet och vara prestationer under 2017.
Med en prestation menar vi foljande: ett avslutat program, eller en betydande
verksamhet av mer löpande karaktär som kan betraktas som årligen avslutad.
Den har instruktionen ar uppbyggd utifran den aterkoppling vi har fatt fran var
uppdragsgivare, Riksrevisionen samt inspel fran tidigare ars skribenter.
Arsredovisningens hela disposition ser du i bilaga 1. I delen som heter
”resultatredovisning” redovisar vi vara prestationer utifran den reglering som finns i 3 §
”forordningen om arsredovisning och budgetunderlag” (FAB). I
Ekonomistyrningsverkets handledning om resultatredovisning (ESV 2012:42) finns
riktlinjer kring vad resultatredovisningen i arsredovisningen ska innehalla.
Arsredovisningen for 2017 utgar, som foregaende ar, ifran vara tre externa mal. Vi vill
aven lyfta fram vara tre prioriteringsomraden.

Vara mal
- Foretagens konkurrenskraft
- Foretagens forutsattningar
- Foretagen i regionen

1.2

Vara prioriteringar 2017
- Digitalisering
- Kompetensforsorjning
- Gron tillvaxt

Resultatredovisningens uppbyggnad

Med utgangspunkt i var instruktion och regleringsbrevet for 2017 har huvuddelen av
resultatredovisningen delats in under respektive mal, verksamhetsomraden och
program/insatser, se bild 1.
Syftet med denna indelning ar att ge regeringen en tydlig aterrapportering utifran deras
uppstallning i regleringsbrevet. Under respektive mal har vi gjorts ett urval utifran vara
program/insatser som ger en rattvisande bild av var verksamhet inklusive vara
prestationer i tre avsnitt enligt bild 1.

Mål

Bakgrund

Verksamhetsområde

Genomförande

Program/insats

Bedömning

Bild 1, resultatredovisningens indelning
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a) Bakgrund (skrivs av analysenheten/utvärdering och uppföljning)
Bakgrundsavsnittet ska ge en helhetsbild av varför vi gor det vi gor och hur vi arbetar
inom respektive mal. Syftet ar att utifran vart perspektiv och var roll som myndighet ge
ett inledande resonemang kring vart arbete med respektive mal. Bakgrundavsnittet
skrivs av analysenheten/utvärdering och uppföljning.
b) Genomförande (skrivs av respektive avdelning)
Under avsnittet genomforande redogor vi for vad vi har gjort inom respektive mal. Har
presenterar vi ett urval av 2017 ars program och prestationer. Detta avsnitt skrivs av er
som arbetar med vara program och deltar i skrivandet inom ert omrade.
c) Bedömning (skrivs av analysenheten/utvärdering och uppföljning)
Har ska vi knyta ihop bakgrunden och genomforandet kopplat till malet. Vi summerar
varfor och hur vi har valt att gora det vi gor med vad vi har gjort och hur val resultatet
har overensstamt med varan malbild.

2

Att skriva i årsredovisningen

2.1

Instruktion för samtliga skribenter

Denna del vander sig till samtliga skribenter som ska leverera text till
resultatredovisningen. Tank pa att din text ska svara pa fragan vad vi har gjort under
2017 samt vilka resultat vi har uppnatt.
Din slutliga text ska uppga till max en sida och klippas in eller skrivas i bifogad Word
dokument. Anvand denna mall da den ar framtagen for att minska det slutliga
redigeringsarbetet.
Det är väldigt viktigt att du inte ändrar/använder dig av egna eller andra
formatmallar än de som finns som standardmallar i dokumentet.
Använd endast
förvalda formatmallar
i menyfliken.

Du sparar din text pa G enligt foljande sokvag for din avdelning/enhet:
G:\gemensamt\AR 2017\AvdelningXXX\EnhetXXX\SkribentXXX
Dop ditt dokument till rubriken som ska finnas med i arsredovisningen samt ditt eget
namn.
Exempelvis:
G:\gemensamt\AR 2017\Forvaltning\Stab\Homan Sadat
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Utover ovanstaende finns nedan ett antal generella riktlinjer som du som skribent
maste ta hansyn till:
-

-

-

2.2

Utga ifran befintlig programplan och/eller uppfoljnings- och utvarderingsplan.
Se till att din text beskriver syftet med programmet/insatsen.
Gor ett urval av 2017 ars mest vasentliga aktiviteter. Tank pa att det ar årets
aktiviteter som ska aterrapporteras.
Beskriv utvalda aktiviteter med volym och innehall, exempelvis beslutade medel,
antal projekt, antal forelasningar och sa vidare.
Observera att inga belopp avseende utbetalda medel eller antalet ärendebeslut
ska redovisas i detta avsnitt. Redovisning av dessa belopp görs under avsnittet
”redovisning av insats och programdata” vid frågor kan du kontakta Karin
Cedersand-Sörqvist.
Om du saknar data (sasom siffror och sidhanvisningar) som kommer att erhallas
efter att du skickat in din text ar det viktigt att du markerar detta med XXX (och
gulmarkeras) i din text. Detta galler aven de fall dar ett pastaende/siffra ska
styrkas med verifikat som annu ej ar fardigstalld. Har infogar du en slutnot och
”namnger” slutnoten med XXX. Pa sa vis kan vi folja upp tillkommande
kompletteringar.
Skriv kort och karnfullt.
Avsluta din redogorelse for vad vi gjort med ett resonemang kring uppnadda
resultat.
Arsredovisningen ska ge en rattvisande bild av var verksamhet. Var darfor noga
med att aven redovisa resultat som inte blivit som vi onskat.
Alla pastaenden och uppgifter maste kunna verifieras med underlag (las mer
under avsnitt 4, Ordning och reda).
Om du ska ha med en bild/diagram eller dylikt ska denna skickas in tillsammans
med din text och vara anpassad for Word.

För skribenter som skriver utifrån återrapporteringskrav
-

Las aterrapporteringskravet noga for att sakra att du far med allt som efterfragas. Det kan till exempel sta att du ska beskriva de insatser/aktiviteter som genomforts samt kommentera/bedoma effekterna.

-

Dessa texter ska som regel inte innehalla bakgrund och syfte. Ibland kan dock
en mycket kort bakgrund behovas, for att till exempel gora var roll tydlig.

-

I ovrigt: folj instruktionen under avsnitt 2.1.
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3

Riktlinjer för språket

Arsredovisningens syfte ar att aterrapportera 2017 ars verksamhet till regeringen. Med
denna utgangspunkt kan vi forutsatta att mottagaren av var text har en bra
grundforstaelse och kunskap om var verksamhet. Har ar nagra riktlinjer for spraket:
-

Skriv din text i tempus imperfekt (preteritum). Exempelvis, ”under 2017
genomforde Tillvaxtverket…” och inte ”under 2017 har Tillvaxtverket
genomfort…”.
För att få en enhetlig text väljer vi att alltid skriva ut orden procent,
miljoner samt kronor i löpande text.
Folj riktlinjerna for klarsprak i myndigheters texter - det vill saga skriv
vardat, enkelt och begripligt.
Forklara det som behover forklaras. Men valj bort allt som inte behovs. Du
nar lattare fram med en kort och karnfull text.
Vaxla garna mellan Tillvaxtverket och vi i texten. Ordet vi ska alltid syfta pa
Tillvaxtverket.
Se bilaga 3 for vanliga forkortningar och stod vid skrivandet.
Be nagon annan lasa och ge aterkoppling pa din text innan du lamnar ifran
dig den.
Du kan anvanda dig av verktyget lix.se for att fa en uppfattning om
lasbarheten i din text.

Se aven Myndigheternas sprakregler.

4

Ordning och reda

Alla uppgifter (textpastaenden och siffror) i arsredovisningen ska kunna verifieras.
Utgangspunkten i Riksrevisionens granskning ar att det finns verifikat som styrker det
vi skriver i arsredovisningen. Läs därför noga igenom den särskilda instruktionen
kring ordning och reda. Har finns konkreta tips och exempel pa hur och med vad
uppgifterna ska verifieras.

5

Tidsplan
-

3 november: sista datum att spara ner din text samt tillhorande verifikat. Word
dokumentet med din text och verifikationer ska sparas enligt foljande
mappordning:
G:\gemensamt\AR 2017\AvdelningXXX\EnhetXXX\SkribentXXX

-

17 november: du aterfar din text med kommentarer fra n redaktionsradet.

-

30 november: slutversionen av din text ska sparas ner enligt tidigare
instruktion. Mellan den 17 och 30 november har du mojlighet till dialog med
redaktionsradet kring de kommentarer som de lamnat for din text. Observera
att slutversioner ska vara ”rensade” fran sparningar och kommentarer samt
dopas om till ”XXX (Namn Efternamn) version 2”.

-

11 december: forsta utkastet av arsredovisningen skickas till enhets- och
avdelningschefer for genomlasning.
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-

18 december: enhets- och avdelningschefer lamnar sina synpunkter pa
texterna till respektive avdelningssamordnare. Avdelningssamordnarna gor
eventuella korrigeringar i arsredovisningen utifran lamnade synpunkter.

-

8 januari 2018: version tva av arsredovisningen lamnas for extern
genomlasning och sprakgranskning.

-

12 januari 2018: arsredovisningen sammanstalls utifran synpunkter efter
sprakgranskning.

-

18 januari 2018: du ska komplettera din text och verifikat med saknade belopp
och verifikat som fas fram efter arsskiftet. Detta gor du genom att ersatta XXX i
slutversionen av din text med belopp och verifikat.

6

Kontaktpersoner

Arsredovisningsarbetet organiseras av projektgruppen. Pa varje avdelning finns aven en
avdelningssamordnare som svarar pa generella fragor kring arsredovisningen.
Rollfördelning inom projektgruppen
Huvudansvarig projektledare for arsredovisningen
Samordnare avdelning Foretag
Samordnare avdelning Forenkling samt avdelning
Kunskapsutveckling.
Samordnare avdelning Regioner och avdelning Forvaltning

Namn
Homan Sadat
Elin Sixtensson
Marlen Eriksson

Övriga stödpersoner
Kontaktperson/bollplank for fragor kring regleringsbrev
och myndighetsinstruktionen.
Ansvarig for bakgrundsavsnitt for respektive mal.

Namn
Maria Eriksson

Kontaktperson for dialog avseende resultatredovisning och
resultatresonemang.
Diarieforing och arkivering

Mats Aletun

Kontaktpersoner for uppgiftshamtning ur NYPS och Diver

Asa Adamsson

Ansvariga for belopp och tabeller i avsnittet programdata

Karin Cedersand-Sorqvist
och Andreas Hallberg

Redaktionsrådet
Avdelning Foretag
Avdelning Foretag

Namn

Avdelning Forenkling och Kunskapsutveckling
Avdelning Forenkling och Kunskapsutveckling
Avdelning Regioner och Forvaltning
Avdelning Regioner och Forvaltning
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Sara Persson

Sigrid Hedin

Ulrika Kampe

Bilaga 1
Se separat dokument ”Disposition arsredovisning 2017”.
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Bilaga 2
Vanliga förkortningar i löpandet text
Det finns en grupp av vanliga s.k. avbrytnings- och sammandragningsforkortningar
som alltid kan anvandas utan forklaring i lopande text:
bl.a.
bland annat (andra)
dvs.
det vill saga
e.d.
eller dylikt
etc.
etcetera
fr.o.m.
fran och med
m.a.o.
med andra ord
m.fl.
med flera
m.m.
med mera
obs.
observera
o.d.
och dylikt
osv.
och sa vidare
s.k.
sa kallad (-t, -de)
t.ex.
till exempel
t.o.m.
till och med
Ett antal andra förkortningar är vanliga men bör i huvudsak bara användas vid brist på
utrymme. Här följer några exempel:
anm.
anmarkning
em.
eftermiddag
enl.
enligt
ev.
eventuell
exkl.
exklusive
f.d.
fore detta
f.k.
for kannedom
fm.
formiddag
forts.
fortsattning
f.o.
for ovrigt
gm
genom
inkl.
inklusive
jfr
jamfor
p.g.a.
pa grund av
resp.
respektive
tf.
tillforordnad
Datum och tidsrymd
I lopande text skrivs datum enligt monstret 15 april 2015. Skrivsatt som 2015-04-15 och
15.4.2015 bor inte anvandas i loptext.
Tidsrymder anges med tankstreck. Tankstrecket betyder i sig sjalvt ’fran . . . till’, ’mellan .
. . och’ osv. For att skriva tankstreck trycker du pa ” Ctrl minus” pa det numeriska
tangentbordet, alternativt ”text” mellanslag ”bindestreck” mellanslag text.
2015–2020
Kontoret ar öppet kl. 9 – 17 (inte: från kl. 9 – 17 eller mellan kl. 9 – 17)
I lopande text bor tidsrymd med datum skrivas med bade siffror och bokstaver:
Undersökningen genomfördes 1 januari–30 juni 2013.
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Bilaga 2
Belopp
a) belopp skrivs med siffror (sa lange som man inte raknar i tusen, miljoner eller
miljarder kronor
b) heltalssiffrorna grupperas tre och tre bakifran raknat och skiljs at med fast
mellanslag
Med siffror och bokstäver
Jamna belopp som 2 000 000 kronor skrivs garna efter monstret 2 miljoner kronor.
I tabeller och liknande uppstallningar dar det ar ont om utrymme, kan man ibland
behova forkorta beloppen:
- 2 tkr = tvatusen (eller tva tusen) kronor
- 2 mnkr = tva miljoner kronor
- 2 mdkr = tva miljarder kronor

Sida 9(9)

Tillväxtverket

