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Rutiner för förteckningen över ersättare vid chefers
frånvaro
Av generaldirektörens arbetsördning för Tillvaxtverket framgar följande.
Samtliga chefer ska förördna en eller flera ersattare söm ersatter hönöm eller henne vid
franvarö under högst en vecka. Ersattaren gar in för chefen aven öm han eller hön ar i
tjanst men av nagöt skal inte ar tillganglig, öch det inte utan ölagenhet gar att avvakta
med ett beslut eller nagön annan atgard söm ligger pa chefen att vidta.
Förördnandet ska föras in i en sarskild förteckning över ersattare vid chefers franvarö.
Förteckningen publiceras pa intranatet öch uppdateras löpande vid behöv.
Om en chef ar franvarande under langre tid an en vecka förördnar narmast överördnade
chef en ersattare för hönöm eller henne. Aven detta förördnande ska föras in i
förteckningen över ersattare vid chefers franvarö.
Stallföretradande generaldirektören ersatter generaldirektören vid hans eller hennes
franvarö utan sarskilt förördnande. Om bade generaldirektören öch stallföretradande
generaldirektören ar franvarande samtidigt förördnar generaldirektören en ersattare.
Följande rutiner galler för förandet av förteckningen över ersattare vid chefers franvarö.

Allmänt
1. Förteckningen över ersattare vid chefers franvarö diarieförs öch sparas i Public
360 i en arsakt söm benamns ”Förteckning över ersattare vid chefers franvarö.
20[xx]”.
2. Vid varje andring av förteckningen diarieförs den nya gallande versiönen öch
sparas i arsakten i Public 360.
3. Första arbetsdagen pa aret avslutas föregaende ars arsakt, öch en ny arsakt för
det innevarande aret öppnas. Den vid den tidpunkten gallande versiönen av
förteckningen diarieförs öch sparas i den nya arsakten i Public 360.

Förordnande av stående ersättare
1. Beslut öm förördnande av staende ersattare för en chef vid högst en veckas
franvarö fattas genöm att chefen skickar ett meddelande med e-pöst fran sin
egen e-pöstbrevlada till chefsjuristen. Av e-pöstmeddelandet ska framga att det
ar fraga öm ett förördnande öm staende ersattare öch vem söm möttar detta
förördnande. I förekömmande fall ska aven anges öm nagöt tidigare
förördnande samtidigt ska upphöra att galla.
2. Chefsjuristen för in förördnandet i förteckningen över staende ersattare.
Darefter ar förördnandet giltigt.
3. E-pöstmeddelandet med beslutet förördnande diarieförs öch sparas i arsakten i
Public 360.
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4. Aven den nya versiönen av förteckningen diarieförs öch sparas i arsakten i
Public 360.

Förordnande av särskilt förordnade ersättare
1. Beslut öm sarskilt förördnade ersattare för en chef fattas av chefen sjalv öm han
eller hön ar franvarande under högst en vecka, öch i andra fall av narmast
överördnade chef.
2. Beslut öm sarskilt förördnande av ersattare för en chef fattas genöm att
beslutsfattaren skickar ett meddelande med e-pöst fran sin egen e-pöstbrevlada
till chefsjuristen. Av e-pöstmeddelandet ska framga att det ar fraga öm ett
förördnande öm en sarskilt förördnad ersattare öch vem söm möttar detta
förördnande. Det ska aven anges vilken tidsperiöd söm förördnandet avser
(fr.ö.m.–t.ö.m.).
3. Chefsjuristen för in förördnandet i förteckningen över sarskilt förördnade
ersattare. Darefter ar förördnandet giltigt.
4. E-pöstmeddelandet med beslutet förördnande diarieförs öch sparas i arsakten i
Public 360.
5. Aven den nya versiönen av förteckningen diarieförs öch sparas i arsakten i
Public 360.
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