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1.2. Den information som tillhandahå lls beskriver ...................................................................... 5
situationen den: 2016‐09‐16 ................................................................................................................. 5
1.3. Systemstruktur.................................................................................................................................... 5
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2.2.2. Ram som sä kerstä ller lä mplig riskhantering ............................................................ 11
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process ................................................................................................................................................... 37
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1. ALLMÄNT
1.1.

Informationen lämnas av:

Fö rvaltande myndighet Sverige, Tillvä xtverket
Det fö rvaltnings‐ och kontrollsystem som beskrivs hä r ä r gemensamt fö r fö ljande nio
program, om inget annat anges:
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Skå ne‐Blekinge 2014‐2020
2014SE16RFOP001
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Små land och Oarna 2014‐2020
2014SE16RFOP002
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Vä stsverige 2014‐2020
2014SE16RFOP003
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Ostra Mellansverige 2014‐2020
2014SE16RFOP004
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Stockholm 2014‐2020
2014SE16RFOP005
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Norra Mellansverige 2014‐2020
2014SE16RFOP006
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Mellersta Norrland 2014‐2020
2014SE16RFOP007
Regionalt strukturfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning
Ovre Norrland 2014‐2020
2014SE16RFOP008
Nationellt regionalfondsprogram fö r investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning 2014‐
2020
2014SE16RFOP009
Kontaktpersoner vid fö rvaltande myndighet, inklusive e‐postadress och fax:
Gunilla Nordlöf

Lars Wikström

Tim Brooks

Chef för Förvaltande myndighet

Operativ chef för 8 regionala program

Operativ chef för nationellt

gunilla.nordlof@tillvaxtverket.se

plus ÖKS

Fax: +46 8 19 68 26

Lars.wikstrom@tillvaxtverket.se

strukturfondsprogram
tim.brooks@tillvaxtverket.se

Fax: +46 8 19 68 26

Fax: +46 8 19 68 26

Stefan Larsson

Vivianne Yllenius

Patrik Sällström

Regionchef Södra Sverige

Regionchef Mellersta Sverige

Regionchef Norra Sverige

Stefan.larsson@tillvaxtverket.se

Stefan.larsson@tillvaxtverket.se

patrik.sallstrom@tillvaxtverket.se

Fax: +46 8 19 68 26

Fax: +46 8 19 68 26

Fax: +46 8 19 68 26

Anna Bäckman

Henrik Blomberg

Helena Starfelt

Enhetschef för det regionala

Enhetschef för det regionala

Enhetschef för det regionala

strukturfondsprogrammet Skåne-

strukturfondsprogrammet Småland

strukturfondsprogrammet Västsverige

Blekinge

och öarna

helena.starfelt@tillvaxtverket.se

anna.backman@tillvaxtverket.se

henrik.blomberg@tillvaxtverket.se

Fax: +46 31 84 56 10

Fax: +46 40 23 55 70

Fax: +46 36 16 64 70

Maria Lunander

Maria Gelin Axelsson

Per Persson

Enhetschef för det regionala

Enhetschef för det regionala

Enhetschef för det regionala

strukturfondsprogrammet Östra

strukturfondsprogrammet Stockholm

strukturfondsprogrammet

Mellansverige

maria.gelin.axelsson@tillvaxtverket.se

Norra Mellansverige

maria.lunander@tillvaxtverket.se

Fax: +46 8 19 68 26

per.persson@tillvaxtverket.se

Fax: +46 19 25 53 40
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Fax: +46 26 18 43 10

John Wallon

Märtha Puranen

Regina Summer

Enhetschef för det regionala

Enhetschef för det regionala

Programansvarig för det nationella

strukturfondsprogrammet Mellersta

strukturfondsprogrammet Övre

regionalfondsprogrammet

Norrland

Norrland

susanna.rockström@tillvaxtverket.se

john.wallon@tillvaxtverket.se

martha.puranen@tillvaxtverket.se

Fax: +46 8 19 68 26

Fax: +46 63 51 32 30

Fax: +46 920 883 70

1.2. Den information som tillhandahålls beskriver situationen
2016‐09‐16

1.3. Systemstruktur

Figur 1.

1.3.1. Förvaltande myndighet
Tillvä xtverket
Chef, GD Gunilla Nordlö f
Besö ksadress: Vä stgö tagatan 5
Box 4044
SE‐102 61 Stockholm
Tel: +46 8 6819100
Fax: +46 8 196826
E‐post: gunilla.nordlof@tillvaxtverket.se
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Adresser till programkontor:
Programkontoret Skå ne‐Blekinge
Besö ksadress: Stortorget 9
Box 32
SE‐201 20 Malmö
Programkontoret Små land och ö arna
Besö ksadress: Ostra Storgatan 67
Box 2005
SE‐550 02 Jö nkö ping
Programkontoret Vä stsverige
Besö ksadress: Sö dra Hamngatan 45
Box 112 78
SE‐404 26 Gö teborg
Programkontoret Ostra Mellansverige
Besö ksadress: Stortorget 22
Box 265
SE‐701 45 Orebro
Programkontoret Stockholm
Besö ksadress: Vä stgö tagatan 5
Box 4044
SE‐102 61 Stockholm
Programkontoret Norra Mellansverige
Besö ksadress: Hattmakargatan 6A
Box 386
SE‐801 05 Gä vle
Programkontoret Mellersta Norrland
Besö ksadress: Fyrvallavä gen 1
Box 3015
SE‐831 03 Ostersund
Programkontoret Ovre Norrland
Besö ksadress: Residensgatan 17
Box 926
SE‐971 28 Luleå
Nationella programmet
Besö ksadress: Vä stgö tagatan 5
Box 4044
SE‐102 61 Stockholm
1.3.2. Attesterande myndighet
Tillvä xtverket
Chef fö r Attesterande myndighet Robert Clevestam
Besö ksadress: Vä stgö tagatan 5
Postadress: Box 4044
102 61 Stockholm
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Tel: +46 8 681 91 00
Fax: +46 8 19 68 26
E‐post: robert.clevestam@tillvaxtverket.se

1.3.3. Förmedlande organ
De fö rvaltnings‐ och kontrollsystem som Tillvä xtverket upprä ttat omfattar i dagslä get
inte nå gra fö rmedlande organ.

1.3.4. Principen om åtskillnad av funktioner
Fö rvaltande myndighet och attesterande myndighet ä r organiserad inom myndigheten
Tillvä xtverket medan revision ä r organiserad inom myndigheten
Ekonomistyrningsverket.

2. Förvaltande myndighet
Inom myndigheten finns funktioner fö r uppgiften att vara fö rvaltande myndighet enligt
artikel 123 i Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) nr 1303/2013.
Chef fö r fö rvaltande myndighet
Generaldirektö ren ä r chef fö r fö rvaltande myndighet. I uppdraget ingå r bl.a. att ansvara
fö r att fö rvaltande myndighets verksamhet bedrivs i enlighet med gä llande regelverk.
Chefen fö r fö rvaltande myndighet representerar fö rvaltande myndighet på det å rliga
ö versynsmö tet (å rsmö tet) mellan kommissionen och Sverige.
Operativa chefer fö r fö rvaltande myndighet
Under chefen fö r fö rvaltande myndighet finns två operativa chefer fö r fö rvaltande
myndighet. Chefen fö r avdelning Regioner ä r operativ chef fö r fö rvaltande myndighet
fö r de å tta regionala strukturfondsprogrammen samt fö r programmet Oresund‐
Kattegatt‐Skagerrak (OKS). Chefen fö r avdelning Fö retag ä r operativ chef fö r fö rvaltande
myndighet fö r det nationella regionalfondsprogrammet. I uppdraget som operativ chef
fö r fö rvaltande myndighet ingå r att ta ansvar fö r programmens genomfö rande och
resultat. Respektive operativ chef representerar också fö rvaltande myndighet gentemot
kommissionen, revisionsmyndigheter och regeringen samt på
ö vervakningskommitté ernas mö ten.
Fö rvaltnings‐ och kontrollsystemet
Chefen fö r avdelning Fö rvaltning ansvarar under chefen fö r fö rvaltande myndighet fö r
fö rvaltnings‐ och kontrollsystemet.
Programperioden 2007–2013
Fö r programperioden 2007–2013 ä r chefen fö r avdelning Regioner chef fö r fö rvaltande
myndighet och ansvarar infö r styrelsen.

2.1 Förvaltande myndighet och dess huvudsakliga funktioner
2.1.1. Den förvaltande myndighetens status
Tillvä xtverket ä r en sjä lvstä ndig, statlig nationell myndighet och ä r enligt fö rordning om
fö rvaltning av EU:s strukturfonder (SFS 2014:1383) fö rvaltande myndighet fö r de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom
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må let investering fö r tillvä xt och sysselsä ttning.

2.1.2. Beskrivning av den förvaltande myndighetens funktion och uppgifter
Fö rvaltande myndighet ska ansvara fö r att de operativa programmen genomfö rs i
enlighet med principen om sund ekonomisk fö rvaltning och har ansvar fö r och ska
utfö ra de uppgifter som anges i artikel 125 i fö rordning (EU) nr 1303/2013.
Tillvä xtverket har ansvar fö r att utfö ra den attesterande myndighetens funktioner i
enlighet med artikel 126 i samma fö rordning.
Separationen av funktioner mellan attesterande myndighet och den ö vriga delen av
uppdraget som fö rvaltande myndighet sä kerstä lls genom generaldirektö rens
arbetsordning. Det framgå r av arbetsordningen att attesterande myndighet ä r en egen
funktion inom avdelningen Fö rvaltning med en chef. Chefen fö r attesterande myndighet
ansvarar fö r rapporteringen till kommissionen i enlighet med artikel 126 i fö rordning
(EU) nr 1303/2013, och fattar beslut i ä renden som hö r till attesterande myndighets
arbetsområ de. Den operativa delen av uppdraget som fö rvaltande myndighet utfö r ä r
placerade inom avdelningar skilt frå n attesterande myndighet. Ovriga administrativa
och stö djande delar av uppdraget som fö rvaltande myndighet ä r placerade i separata
enheter inom avdelningen Fö rvaltning. I de fall Tillvä xtverket beviljas stö d inom
programmen kommer å tskillnad av funktioner att sä kerstä llas.
Fö rvaltande myndighet ska stö dja arbetet i ö vervakningskommitté n och fö rse den med
de uppgifter den behö ver fö r att utfö ra arbetet i enlighet med artikel 125 i fö rordning
(EU) nr 1303/2013.
Fö rvaltande myndighet skickar å rliga genomfö randerapporter och slutrapporter till
kommissionen.
Fö rvaltande myndighet sä kerstä ller att stö dmottagare har tillgå ng till de uppgifter som
krä vs fö r att utfö ra sina uppgifter och genomfö ra projektverksamheten.
Fö rvaltande myndighet ska se till att det finns ett system fö r att i datoriserad form
registrera och spara uppgifter i enlighet med kommissionens krav. Fö r detta finns ett
ä rendehanteringssystem och ett ekonomisystem. Fö rvaltande myndighet ansvarar
också fö r att se till att rutiner fö r inmatning finns.
Fö rvaltande myndighet ska ha så dan bemanning och kompetens att den kan hå lla
samman hela flö det av aktiviteter frå n information, inbjudan till ansö kningar om
finansiellt stö d frå n den Europeiska regionala utvecklingsfonden, registrering av
ansö kningar, handlä ggning av ansö kningar, metoder vid urval av projekt, inhä mtning av
strukturfondspartnerskapens prioriteringar mellan projekt, beslut om stö d till projekt,
handlä ggning av ansö kningar om utbetalning, fatta beslut om utbetalning,
administrativa kontroller respektive kontroller på plats samt avslut av projekt.
Tillvä xtverket har antagit en strategi fö r kompetensfö rsö rjning som omfattar
fö rvaltande myndighet. Varje enhet ansvarar fö r att ta fram en
kompetensutvecklingsplan dä r behov av nö dvä ndig kompetens ska tydliggö ras. En å rlig
ö versyn ska gö ras av kompetensutvecklingsplanen.
Fö rvaltande myndighet ska skriftligen dokumentera rutiner fö r hur arbetet ska utfö ras.
Dokumentationen sker i form av en intern handbok. Beslut i frå gor om stö d och
godkä nnande av underlag fö r ansö kningar om utbetalning tas av den fö rvaltande
myndighetens beslutsfattare i enlighet med arbetsordning fö r avdelningarna Regioner
och Fö retag. Den fö rvaltande myndigheten ä r organiserad på ett så dant sä tt att hö g
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effektivitet uppnå s i kombination med att så rbarheten minimeras.
Fö rvaltande myndighet ska sä kerstä lla att ett separat redovisningssystem eller
redovisningskod anvä nds av alla stö dmottagare fö r de stö dberä ttigade utgifter som de
faktiskt å dragit sig.
Fö rvaltande myndighet ska aktivt arbeta med bedrä geribekä mpning genom att
fö rebygga, upptä cka och korrigera oriktigheter och å terkrä va belopp som betalats ut på
felaktiga grunder och underrä tta kommissionen om oriktigheter som ö verstiger 10 000
EUR i bidrag frå n fonderna.
Enligt nationell fö rfattning ska Tillvä xtverkets operativa ledning sä kerstä lla att det vid
myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sä tt.
Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet fö ljas upp och
bedö mas. Vid bedö mningen av den interna styrningen och kontrollen ska de
iakttagelser som lä mnas av extern revision och internrevision beaktas.
Fö rvaltande myndighet ska se till att rutiner finns som sä kerstä ller att alla verifikat som
rö r utgifter med stö d av fonderna på begä ran ska kunna gö ras tillgä ngliga fö r
kommissionen och Europeiska revisionsrä tten under den period som anges artikel 140 i
fö rordning (EU) nr 1303/2013 samt att stö dmottagarna informeras om detta.
Fö rvaltande myndighet ska se till att minimikrav ska gä lla fö r verifikationskedjan med
avseende på de rä kenskaper som ska sparas och de verifikationer som ska bevaras, samt
se till att det finns uppgifter om vilka organ som har alla de verifikationer som krä vs fö r
att sä kerstä lla att verifikationskedjan uppfyller minimikraven.
Fö rvaltande myndighet ska utarbeta en utvä rderingsplan som lever upp till de krav som
stä lls och som beskriver hur utvä rderingsarbetet kommer att utfö ras.
Fö rvaltande myndighet upprä ttar en å rlig fö rvaltningsfö rklaring och den å rliga
sammanfattningen i enlighet med artikel 124. 4 (e) (EU) nr 1303/2013.

2.1.3. Uppgifter som formellt har delegerats av den förvaltande myndigheten
Den fö rvaltande myndigheten har inte delegerat nå gra uppgifter.

2.1.4 Bedrägeribekämpning med beaktande av konstaterade risker
Fö rvaltande myndighet kommer att utfö ra samtliga uppgifter i enlighet med artikel 125.
4 i fö rordning (EU) nr 1303/2013 och ö vriga krav som fö ljer av EU‐regelverket. Hä r
ingå r att bedö ma om stö dmottagaren har den administrativa, ekonomiska och operativa
fö rmå gan att genomfö ra projektet.
Fö rvaltande myndighet har ett team med uppgift att ta fram en
bedrä geribekä mpningspolicy med syfte att fö rebygga, upptä cka och fö rhindra
bedrä gerier, i enlighet med artikel 125. 4 (c) samt kommissionens vä gledning fö r
bedrä geribekä mpning.
Tillvä xtverket ingå r också i rå det fö r skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI‐rå det, som
ansvarar fö r att samordna å tgä rder i Sverige mot bedrä gerier och andra missbruk av
EU‐relaterade medel.
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2.2. Den förvaltande myndighetens organisation och
förfaranden
2.2.1. Organisationsschema
Den fö rvaltande myndigheten inordnas organisatoriskt inom myndigheten
Tillvä xtverket (se figur 1).
Med en fö rvaltande myndighet fö r de 8 regionala strukturfondsprogrammen och det
nationella regionalfondsprogrammet skapas fö rutsä ttningar fö r en gemensam, likartad
och rä ttssä ker ä rendehantering och regeltolkning, vilket gynnar bå de enskilda
stö dmottagare och fö rvaltningen av programmen. Avdelning Fö rvaltning svarar fö r
denna samordning.
Avdelning Fö rvaltning ansvarar fö r arbetet med processutveckling, dvs. framtagning av
arbetsrutiner, handlä ggarstö d, checklistor, blanketter, mallar och tolkning av regelverk
fö r enhetliga tillä mpningar. Avdelningen ska också bistå programmen med bland annat
juridisk och ekonomisk kompetens. Avdelning Fö rvaltning ska dä rutö ver hå lla ihop
arbetet med rapporter till regeringen och kommissionen, uppfö ljningar och
utvä rderingar, erfarenhetsutbyte och utbildning.
Den fö rvaltande myndigheten har regionalt placerad personal i varje programområ de,
dvs. i Luleå , Ostersund, Gä vle, Stockholm, Orebro, Jö nkö ping, Gö teborg och Malmö . Det
nationella regionalfondsprogrammet samt finansieringsinstrumenten i de regionala
strukturfondsprogrammen handlä ggs i huvudsak i Stockholm. Det operativa arbetet
leds av chefen fö r den fö rvaltande myndigheten, regionchefer och respektive
programansvarig enhetschef.
Varje programansvarig chef ska fokusera på genomfö randet av
strukturfondsprogrammet inom sitt programområ de. Det innebä r att huvuduppgifterna
ä r att de ska informera om strukturfondsprogrammet, arrangera ansö kningsomgå ngar,
ta emot och bereda ansö kningar, avslå ansö kningar som inte uppfyller stä llda krav, fö ra
vidare de ansö kningar som uppfyller kraven till programmets prioriteringsgrupp som
har att prioritera mellan presenterade projektansö kningar, besluta om stö d ur
Europeiska regionala utvecklingsfonden i de projekt som
strukturfondspartnerskapet/prioriteringsgruppen prioriterar, ta emot, bereda och fatta
beslut om ansö kningar om utbetalning frå n stö dmottagarna, genomfö ra
skrivbordskontroller, avstä mma ansö kan om utbetalning mot lä gesrapporter och
genomfö ra kontroller på plats hos stö dmottagarna.
Arendehandlä ggningen inom fö rvaltande myndighet ä r uppdelad i två delar, ansö kan
om stö d och ansö kan om utbetalning. De två funktionerna hå lls å tskilda. Beslutsfattare
fö r beslut om stö d regleras i fö rvaltande myndighets arbetsordning. Den ekonomiska
granskningen av ansö kningar om utbetalning utfö rs av sä rskilt avdelad personal.
Beslutsfattare fö r beslut om utbetalning regleras i fö rvaltande myndighets
arbetsordning. Separation av funktioner sä kerstä lls genom arbetsordningen.
Fö rvaltande myndighet dokumenterar processer och rutiner ö ver hur arbetet utfö rs.
Inom finansieringsinstrument anpassas ä rendehandlä ggningen i tillä mpliga delar
utifrå n det sä rskilda regelverk som gä ller fö r denna typ av insatser. Istä llet fö r beslut om
stö d upprä ttas ett finansieringsavtal. Avtalet reglerar bland annat den ekonomiska
redovisningen.
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2.2.2. Ram som säkerställer lämplig riskhantering
Det team som fö rvaltande myndighet har tillsatt i enlighet med artikel 125. 4 (c) samt
kommissionens vä gledning fö r bedrä geribekä mpning kommer vid å terkommande
tillfä llen att utvä rdera bedrä geribekä mpande styrdokument, utvä rdera genomfö rda
riskvä rderingar och riskbedö mningar samt vid behov ta fram och fö reslå nya eller
fö rbä ttrade styrdokument.
Under programgenomfö randet kan det uppstå nya frå gestä llningar som i sin tur kan
krä va utredning i olika omfattning utifrå n gä llande regelverk fö r att faststä lla ett
stä llningstagande som ska omfatta programmen. Detta ä r ett ansvar som vilar på
fö rvaltande myndighet.

2.2.3. Beskrivning av förfaranden
2.2.3.1 Förfaranden för att stödja Övervakningskommittéerna
Fö rvaltande myndighet har uppdraget att inrä tta och ansvara fö r ett sekretariat fö r att
stö dja ö vervakningskommitté erna. Det finns en ö vervakningskommitté fö r de 8
regionala strukturfondsprogrammen och en ö vervakningskommitté fö r det nationella
regionalfondsprogrammet.
Kommitté ernas ordfö rande utses av regeringen och utgö rs av en tjä nsteman inom
regeringskansliet. Sekretariatet planerar verksamheten inom ö vervakningskommitté n
tillsammans med ordfö randen. Arbetet styrs av ö vervakningskommitté ns huvuduppgift
att verka fö r att strukturfondsprogrammet genomfö rs på ett effektivt och rä ttssä kert
sä tt. Overvakningskommitté n beslutar om sin egen arbetsordning. Sekretariatet
ansvarar fö r att arbetsordningen kommuniceras till samtliga ledamö ter och ersä ttare
samt hå ller den tillgä nglig vid fö rfrå gan. Uppfö ljning och utvä rdering ä r centrala frå gor
inom ö vervakningskommitté ns ansvarsområ de och hä r bistå r fö rvaltande myndighet
med kompetens inom områ det. Det ä r ö vervakningskommitté n som beslutar om fö rslag
om eventuella ä ndringar i respektive program, bå de så dana som kan beslutas på
nationell nivå och så dana som krä ver ett beslut av kommissionen.
Fö rvaltande myndighet ansvarar fö r att ta fram fö rslag till beslut och ä r fö redragande i
olika frå gor, då frä mst frå gor kopplade till genomfö randet av
strukturfondsprogrammens olika delar. Fö rvaltande myndighet ansvarar sedan fö r att
de beslut som fattas av ö vervakningskommitté erna verkstä lls. I enlighet med art 47 i
EUs fö rordning 1303/2013 ska ö vervakningskommitté n ö vervaka genomfö randet av
programmen i samfö rstå nd med den fö rvaltande myndigheten. Fö rvaltande myndighet
ansvarar fö r att regelbundet å terrapportera hur genomfö randet fortlö per och vilka
utvä rderingsinsatser som genomfö rs. Sekretariatet sä kerstä ller att denna
å terrapportering finns med på ö vervakningskommitté ns mö ten.

2.2.3.2. Förfaranden för elektronisk datahantering
Fö rvaltande myndighet ska upprä tta ett system fö r att i elektronisk form registrera och
lagra uppgifter om varje projekt fö r ö vervakning, utvä rdering, ekonomisk fö rvaltning,
kontroller och revisioner. Fö rvaltande myndighet ska ä ven se till att uppgifterna samlas
in, matas in och lagras enligt de krav som stä lls av kommissionen (art 125.2d och 125. 8
1303/2013). Fö r registrering och lagring av uppgifter om projekt anvä nds fö rvaltande
myndighets ä rendehanteringssystem och ekonomisystem. Fö r utfö rligare beskrivning
av ä rendehanteringssystemet respektive ekonomisystemet, se avsnitt 4.
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2.2.3.3 Förfaranden för att övervaka de funktioner som formellt har delegerats
av den förvaltande myndigheten
Den fö rvaltande myndigheten har inte delegerat nå gra funktioner.

2.2.3.4. Förfaranden för att välja ut projekt som kan stödjas av programmet
Ansö kan om stö d
Avdelning Fö rvaltning inom Fö rvaltande myndighet ansvarar fö r samtliga rutiner och
mallar inom handlä ggning i syfte att uppnå en rä ttssä ker och likartad
ä rendehanteringsprocess. Beslut tas i enlighet med arbetsordning.
Sö kande anvä nder det elektroniska systemet fö r att ansö ka om stö d. Uppgifterna som
lä mnas skickas automatiskt till och registreras i det elektroniska
ä rendehanteringssystemet. På fö rfrå gan kan sö kande lä mna in en ansö kan om stö d på
pappersformulä r. Då sker registrering manuellt i ä rendehanteringssystemet av personal
på det kontor dit ansö kan ä r inlä mnad. Ansö kan om stö d hanteras på den enhet som
ansvarar fö r respektive program. I anvisningarna och i Tillvä xtverkets fö reskrifter
å terfinns samtliga bestä mmelser fö r ansö kan om stö d.
I anvisningarna framgå r att samtliga verksamheter som beviljas stö d ska vara ö ppna
och icke diskriminerade.
I samband med handlä ggning av ansö kan om stö d kontrollera att verksamheter som det
sö ks stö d fö r inte ä r till fullo genomfö rda eller avslutade.
Bedö mning av insatser
Fö r samtliga inkomna ansö kningar anvä nds ett underlag i form av en checklista vid
bedö mningen. Checklistan innehå ller kontroll av de formella krav som stä lls på varje
ansö kan. Hä r ingå r bland annat kontroll av att verksamheten bidrar till att uppnå de
specifika må len och resultaten inom insatsområ dena. Handlä ggaren registrerar ansö kan
på en insatskategori efter en rutin som tillhandahå lls i ett internt handlä ggarstö d.
Registreringen sker i ä rendehanteringssystemet.
Om inte ansö kan bedö ms uppfylla de formella krav som gä ller kommuniceras detta av
fö rvaltande myndighet till den sö kande och dä refter avslå s ansö kan eller å tertas av den
sö kande. I checklistan kontrolleras ä ven detaljerade aspekter av projektet, utifrå n bå de
laglighet och kvalitet. Urvalskriterier faststä llda av Overvakningskommitté n ä r
ytterligare en bedö mningsgrund som beaktas. Urvalskriterierna adresserar bl.a.
jä mstä lldhet, icke‐diskriminering och hå llbar utveckling i enlighet med de allmä nna
principerna i (EU) nr 1303/2013, art. 7 och 8. I checklistan ingå r också kontroll av att
verksamhet som på bö rjats innan ansö kan om stö d lä mnades in fö ljer tillä mplig
lagstiftning samt att projekt som har eller borde ha varit fö remå l fö r å terkrav enligt
(EU) nr 1303/2013 art.71 inte godkä nns. Checklistan avslutas med bedö mningar av risk
utifrå n bedrä geriaspekten och sö kandes operativa, administrativa och ekonomiska
fö rmå ga enligt (EU) nr 1303/2013, art. 125 (3)(d).
Under handlä ggningen av ansö kan sker kommunikation med sö kande i enlighet med
svenska fö rvaltningsrä ttsliga rutiner.
Prioriterings‐ och beslutsfö rfarande fö r det nationella regionalfondsprogrammet
Fö r det nationella programmet gä ller att beslut om stö d fattas av chefen fö r Fö rvaltande
myndighet efter samrå d med chefen på respektive av de tre myndigheter som av
regeringen få tt ansvaret att ta fram det nationella programmet.
Overvakningskommitté ns arbetsutskott fö r programmets genomfö rande bidrar i
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processen genom att utlysningstext och specifika utlysningskriterier stä ms av med
arbetsutskottet innan fö rvaltande myndighet publicerar utlysningen.
Prioriterings‐ och beslutsfö rfarande fö r de regionala strukturfondsprogrammen
Fö rvaltande myndighet ska nä r det gä ller de regionala programmen inhä mta
strukturfondspartnerskapens yttrande ö ver vilka ansö kningar som ska prioriteras. Om
en ansö kan godkä nns av fö rvaltande myndighet sammanstä ller handlä ggaren
projektinnehå llet i ett prioriteringsunderlag dä r fö rvaltande myndighets bedö mningar
av projektet framgå r. Underlagen fö r de godkä nda ansö kningarna ö verlä mnas till berö rt
strukturfondspartnerskap som prioriterar de enskilda projekten efter genomfö rt
regionalt samrå d i berö rda lä n. Om en ansö kan inte godkä nns avslå s den av fö rvaltande
myndighet och lä mnas aldrig ö ver till strukturfondspartnerskapet.
Strukturfondspartnerskapens prioritering ä r bindande fö r fö rvaltande myndighets
fortsatta handlä ggning av ett ä rende, vilket innebä r att prioriterade projekt beviljas och
ej prioriterade projekt avslå s.
Fö rvaltande myndighet fattar beslut i enlighet med faststä lld arbetsordning.
Vid beslut om stö d anvä nds en enhetlig beslutsmall dä r uppgifterna i (EU) nr
1303/2013 art 125 (3)(c) ingå r. Fö rvaltande myndighet expedierar beslutet till
stö dmottagaren.
Fö rvaltande myndighet bedö mer att ovanstå ende beskrivning ä r tillfredsstä llande fö r
att uppfylla de krav som stä lls innan beslut om stö d fattas enligt (EU) nr 1303/2013 art.
125 (3).
Finansieringsinstrument
Fö r finansieringsinstrument anpassas urvalsfö rfarandet i tillä mpliga delar enligt vad
som anges i (EU) nr 1303/2013 art 37 och 38 samt (EU) nr 480/2014 art 7.

2.2.3.5. Beslut om stöd
Frå gor om stö d prö vas av den fö rvaltande myndigheten. Den fö rvaltande myndigheten
ska i enlighet med artikel 125. 3 (c) (EU) nr 1303/2013 samt i 2 kap. 14 § fö rordning
(2014:1383) om fö rvaltning av EU:s strukturfonder utfä rda ett beslut om stö d fö r varje
projekt som erhå ller stö d. Beslutet om stö d ska bl a innehå lla de villkor beslutet ä r
fö renat med.

2.2.3.6. Förfaranden för att kontrollera projekten
Administrativa kontroller utfö rs av granskningsekonomer inom programmen och
kommer att ske av varje ansö kan om utbetalning som lä mnas in av stö dmottagarna.
Kontrollerna gö rs enligt granskningsplan och checklista.
Fö r ett urval av projekt kommer kontroller ä ven att utfö ras på plats hos stö dmottagare.
Syftet ä r att korrekt kunna verifiera levererade varor och tjä nster samt att få en
bekrä ftelse av att redovisade rä kenskapsunderlag ä r korrekta. Kontrollbesö ken syftar
ä ven till att vara framå tblickande vilket innebä r att alla inblandade parter ska dra
lä rdom av och dela med sig av de erfarenheter som fö ljer av projektverksamheten.
En handlingsplan fö r kontroller på plats hos stö dmottagare upprä ttas fö r varje
programområ de. Av planen framgå r vilka projekt som fallit ut av urvalsmodellen och
tidpunkt fö r nä r kontroller på plats kommer att genomfö ras. Programansvarig
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enhetschef ä r ansvarig fö r att handlingsplanen fö ljs och kontrollerna genomfö rs i
huvudsak av granskningsekonom. Kontrollerna ska omfatta så vä l de administrativa,
finansiella, tekniska som de fysiska aspekterna av projektet.
En urvalsmodell fö r kontroller på plats hos stö dmottagarna i enligt artikel 125. 5 i
kommissionens fö rordning (EU) nr 1303/2013 tas fram. Urvalsmodellen upprä tthå lls
genom en å rlig ö versyn. Intervallen och omfattningen av kontroller på plats anpassas
utifrå n storleken på stö det. Hä nsyn tas också till den risknivå som
revisionsmyndigheten konstaterat fö r fö rvaltnings‐ och kontrollsystemet i sin helhet.
Urvalsmodellen ger en miniminivå fö r antal projekt som ska fö ljas upp. Kontrollerna
genomfö rs enligt faststä lld rutin och med hjä lp av en checklista. Besö ksdatum,
iakttagelser och eventuella korrigeringar dokumenteras. Resultaten frå n administrativa
kontroller och kontroller på plats kommer att lagras i syfte att ge en samlad bild av vad
kontrollerna resulterat i och fö r att kunna identifiera systematiska fel i hanteringen. Den
samlade bilden ger ä ven ett underlag fö r lä rande inom organisationen och fö r att
å tgä rda eventuella systematiska fel.
I de fall Tillvä xtverket beviljas stö d inom programmen kommer å tskillnad av funktioner
sä kerstä llas vid kontrollerna.

2.2.3.7. Beskrivning av förfaranden vid ansökan om utbetalning
I Tillvä xtverkets fö reskrifter och sä rskilda villkor om stö d frå n regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet fö r
investeringar i tillvä xt och sysselsä ttning 2014‐2020 anges hur ofta stö dmottagaren ska
ansö ka om utbetalning fö r genomfö rda insatser.
Varje steg i fö rfarandet avseende handlä ggning av ansö kan om utbetalning visas i figur
2, sist i detta avsnitt.
Ansö kan om utbetalning ska gö ras på ett sä rskilt formulä r som tillhandahå lls av den
fö rvaltande myndigheten. Ansö kningsformulä ret kan lä mnas in elektroniskt. Till
ansö kan ska alltid bifogas en lä ges‐ eller slutrapport ö ver vad som genomfö rts och hur
projektet utvecklats i fö rhå llande till beslutet om stö d. Lä ges‐ och slutrapporter ska fö lja
den disposition som den fö rvaltande myndigheten faststä llt.
Granskning av ansö kan om utbetalning genomfö rs i huvudsak i form av
skrivbordskontroller. Granskning gö rs av att sö kanden uppfyller villkoren fö r beslutet
om stö d samt tillä mpliga nationella regler och gemenskapsregler.
Utö ver skrivbordskontroller kommer ett urval av projekt ä ven att bli fö remå l fö r
kontroller på plats hos stö dmottagaren (se avsnitt 2.2.3.6).
I granskningen gö rs en prö vning av vilka kostnader som ä r stö dberä ttigande.
Om ansö kan om stö d innefattar kostnader som inte ä r stö dberä ttigande ska fö rvaltande
myndighet kommunicera med stö dmottagaren fö r att denne ska få tillfä lle att yttra sig
ö ver uppgifterna.
Efter utfö rd granskning fattas beslut om utbetalning i enlighet med fö rvaltande
myndighets arbetsordning. Stö d betalas endast ut fö r kostnader som ä r
stö dberä ttigande. I beslutet anges motivering till att inte betala ut stö d fö r kostnader
som inte ä r stö dberä ttigande tillsammans med information om hur stö dmottagaren gå r
tillvä ga fö r att få sin sak prö vad av domstol (fullfö ljdshä nvisning). Beslut om utbetalning
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kommuniceras till stö dmottagaren.
Fö rvaltande myndighethar en rutin fö r att sä kerstä lla att kravet att beslut om
utbetalning ska fattas inom 90 dagar i enlighet med art. 132 i fö rordning (EU) nr
1303/2013 uppfylls.

Figur 2. Flö de fö r Ansö kan om utbetalning
Fö r finansieringsinstrument regleras fö rfarandet fö r ansö kan om utbetalning och
redovisning av stö dberä ttigande utgifter i finansieringsavtal. Granskningen anpassas i
tillä mpliga delar efter vad som framgå r av finansieringsavtalet och det sä rskilda
regelverk som gä ller finansieringsinstrument.

2.2.3.8. Identifiering av myndighet som hanterar ansökan om utbetalning
Fö rvaltande myndighet tar emot ansö kan om utbetalning och verkstä ller utbetalning till
stö dmottagaren.

2.2.3.9. Informationsutbyte mellan förvaltande och attesterande myndighet
Fö rvaltande myndighet tillhandahå ller uppgifter som attesterande myndighet behö ver
fö r att kunna utfö ra de kontrollå tgä rder som de har i uppdrag att utfö ra.
Informationsö verfö ring till attesterande myndighet kommer att kunna ske på
elektronisk vä g i enlighet med kraven artikel 122. 3 i fö rordning (EU) nr 1303/2013.
Bå de fö rvaltande myndighet och attesterande myndighet har tillgå ng till de
datoriserade system som anvä nds fö r genomfö randet.

2.2.3.10. Informationsutbyte mellan förvaltande myndighet och
revisionsmyndighet
Fö rvaltande myndighet tillhandahå ller uppgifter som revisionsmyndigheten behö ver fö r
att kunna utfö ra de kontrollå tgä rder som de har i uppdrag att utfö ra.
Informationsö verfö ring till revisionsmyndigheten kommer att kunna ske på elektronisk
vä g i enlighet med kraven artikel 122. 3 i fö rordning (EU) nr 1303/2013.

2.2.3.11. Nationella regler för stödberättigande
Regler fö r stö dberä ttigande utgifter framgå r av 2 kap. 18‐36 §§ i fö rordning
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(2014:1383) om fö rvaltning av EU:s strukturfonder. Regler fö r stö dberä ttigande utgifter
framgå r ä ven av Tillvä xtverkets fö reskrifter om stö d frå n de europeiska regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet samt
Tillvä xtverkets riktlinjer.
Fö r de å tta regionala finansieringsinstrumenten har Tillvä xtverket beslutat, i enlighet
med 2 kap 37 § i fö rordning (2014:1383), att bestä mmelserna om stö dberä ttigande
utgifter i den fö rordningen ska tillä mpas vad gä ller fö rvaltningskostnaderna.
Fö r den fond‐i‐fond som planeras kommer bestä mmelserna om stö dberä ttigande i
fö rordning (EU) nr 1303/2013 att tillä mpas.

2.2.3.12. Förfaranden för att lämna års- och slutrapporter till Kommissionen
I enlighet med art 111 i EUs fö rordning 1303/2013 ska medlemsstaten lä mna in en å rlig
genomfö randerapport senast den 31 maj varje å r med start den 31 maj 2016. Innehå llet
i rapporten styrs av EUs fö rordning. Framtagandet av rapporterna kommer att
samordnas fö r att sä kerstä lla likformighet, rä ttssä kerhet och kvalitet. Fö r varje å r
kommer en tidsplan fö r framtagande av rapporterna att upprä ttas och uppgifter ur
ä rendehanteringssystemet kommer att tas fram vid utpekade tillfä llen fö r att sä kerstä lla
en jä mfö rbarhet mellan programmen Samtliga fö rslag till genomfö randerapporter ska
godkä nnas av respektive ö vervakningskommitté innan de lä mnas till kommissionen via
kommissionens rapporteringssystem. Fö rvaltande myndighet kommer att sä kerstä lla
att ö vervakningskommitté n hinner fatta beslut om godkä nnande inom utsatt tid fö r att
rapporten ska kunna lä mnas in till kommissionen.

2.2.3.13. Förfaranden för att utarbeta förvaltningsförklaring
Avdelningen Fö rvaltning inom fö rvaltande myndighet tar fram en fö rvaltningsfö rklaring
fö r respektive program. Fö rvaltningsfö rklaringen kommer att tas fram enligt
genomfö randeordningen. Fö rvaltande myndighet kommer att utarbeta rutiner fö r att
sä kerstä lla erforderliga processer och dokumentation som ligger till grund fö r
utarbetandet av fö rvaltningsfö rklaringen. Rutinerna ska sä kerstä lla en samordning av
processerna fö r faststä llande av å rliga rä kenskaper, å rlig sammanfattning, uppfö ljning
av å tgä rder fö r bedrä geribekä mpning, faststä llande av genomfö randerapporter i syfte
att fö rvaltningsfö rklaringen ska kunna utarbetas enligt kraven i fö rordningarna.

2.2.3.14. Förfaranden för att utarbeta den årliga sammanfattningen
Avdelningen Fö rvaltning inom fö rvaltande myndighet kommer att utarbeta rutiner fö r
och ta fram den å rliga sammanfattningen. I rutinen ska ingå att sammanstä lla resultaten
frå n revisionsinsatserna och utfö rda kontroller av fö rvaltande myndighet. Resultatet
analyseras, fö ljs upp och vidtagna och kommande å tgä rder redovisas. Den å rliga
sammanfattningen baseras dels på resultaten av fö rvaltande myndighets egna
fö rvaltningskontroller, dels på resultaten av de slutliga revisionsrapporter som lä mnats
av de nationella och europeiska revisionsorgan som ä r utsedda att revidera fö rvaltande
myndighets arbete och genomfö randet av det operativa programmet.
Sammanfattningen ska innehå lla en analys av de fel och oriktigheter som upptä ckts
under rä kenskapså ret, samt vilka å tgä rder som vidtagits eller planerats avseende
identifierade brister och problemområ den. Den å rliga sammanfattningen kommer också
att fö lja upp tidigare planerade å tgä rder.

2.2.3.15. Förfaranden för att kommunicera anvisningar till personalen
Fö rvaltande myndighet gö r å rligen en kompetensinventering som utmynnar i en
kompetensplan fö r all personal. I samband med nyanstä llningar erbjuds personalen
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introduktionsutbildningar som innehå ller t ex fö rvaltningsutbildning och presentation
av Tillvä xtverkets alla verksamheter.
Anvisningar fö r personalen kommer att finnas tillgä ngligt i samlad och strukturerad
form på Tillvä xtverkets interna webbplats.
Fö rvaltande myndighet genomfö r utbildningar, seminarier och erfarenhetsutbyte fö r
handlä ggare, granskningsekonomer och chefer inom fö rvaltande myndighet inom
relevanta områ den t ex i granskningsmetodik, offentlig upphandling och horisontella
kriterier.
Fö rvaltande myndighet ansvarar fö r lä rande och erfarenhetsutbyte. Fö rvaltande
myndighet tillhandahå ller ä ven ett elektroniskt frå gor‐ och svarsystem vars ä ndamå l ä r
bå de lä rande och att skapa fö rutsä ttningar fö r en gemensam, likartad och rä ttssä ker
ä rendehantering och regeltolkning.

2.2.3.16 Förfaranden för prövning av klagomål.
Enligt 2 kap. 45 § i fö rordning (2014:1383) om fö rvaltning av EU:s strukturfonder
framgå r att den fö rvaltande myndighetens beslut att inte betala ut stö d enligt 16 §, att
upphä va beslut om stö d enligt 40 § och att kvitta stö d enligt 43 § få r ö verklagas. Så dana
ö verklaganden ska handlä ggas i enlighet med fö rvaltningsprocesslagen (1971:291) och
fö rvaltningslagen (1986:223).

2.3. Verifieringskedja
2.3.1. Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja och
ett tillfredsställande arkiveringssystem
Genom anvä ndandet av ä rendehanteringssystemet, diariesystemet och
ekonomisystemet, tillsammans med anvä ndandet av faststä llda formulä r, anvisningar,
checklistor, handlä ggarrapporter m.m. som framarbetas av den fö rvaltande
myndigheten sä kerstä lls kraven på en obruten verifieringskedja. Datasystemen
uppfyller kraven på ett tillfredsstä llande arkiveringssystem och kraven på
informationssä kerhet. Dessa system gö r det mö jligt att fö lja varje enskilt ä rende frå n
beslut om stö d till utbetalning till stö dmottagare och attesterad utgiftsdeklaration.
Varje hä ndelse, som ä r av betydelse fö r det enskilda ä rendet, registreras i
ä rendehanteringssystemet. Ur detta system kan dä rmed uppgifter fö r datum fö r
ansö kan och datum fö r beslut hä mtas. Utifrå n dessa datum ä r det mö jligt att hä rleda till
vilken ansö kningsomgå ng beslutet ä r kopplat.
Varje enskild utbetalning till stö dmottagarna registreras fö rst i
ä rendehanteringssystemet fö r att efter effektuering av beslut om utbetalning skickas
ö ver till ekonomisystemet. Konteringen av utbetalningen ä r fö rprogrammerad och sker
automatiskt. Varje enskild utbetalning erhå ller ett unikt verifikationsnummer som, efter
effektuerad utbetalning, å terfinns i bå de ekonomisystemet och
ä rendehanteringssystemet. Kontroller mellan systemen sä kerstä ller att den
automatiska konteringen gjorts korrekt.
De fö reskrifter och interna rutiner som tas fram sä kerstä ller att stö d inte betalas ut till
stö dmottagaren innan utgifter och offentlig medfinansiering verifierats.
Utgifter och finansiering som hö r till ett enskilt projekt kan dä rmed fö ljas hela vä gen
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frå n de belopp som attesterats i utgiftsdeklarationen till kommissionen ned till ett
enskilt ä rendes rä kenskaper.

2.3.2. Anvisningar om att hålla verifikationer tillgängliga
2.3.2.1. Tidsperiod under vilken dokument ska bevaras
I enlighet med artikel 140 i Kommissionens fö rordning (EU) nr 1303/2013 ska
stö dmottagaren hå lla relevanta handlingar tillgä ngliga och bevarade fram till å rsskiftet
som infaller 3 å r efter att stö dmottagaren erhå llit beslut om slututbetalning. Fö r projekt
som rö r statsstö d eller innehå ller investeringar gä ller sä rskilda regler. Handlingars
tillgä nglighet regleras ä ven i Tillvä xtverkets fö reskrifter. Fö r Fö rvaltande myndighet
gä ller att dokument skall bevaras till å rsskiftet som infaller 3 å r efter att rä kenskaperna
lä mnats in.

2.3.2.2. Format i vilket dokumenten ska bevaras
Dokumenten ska, i enlighet med artikel 140 i Kommissionens fö rordning (EU) nr
1303/2013, bevaras i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmä nt godkä nda
databä rare.

2.4. Oriktigheter och återkrav
2.4.1. Förfarande för rapportering och korrigering av oriktigheter
Nä r det uppdagas att stö d har utbetalats felaktigt ska det felaktigt utbetalda stö det
å terkrä vas. Beslut om ej stö dberä ttigande kostnader och å terkrav fattas av fö rvaltande
myndighet i enlighet med arbetsordning.
Aterkrav kommer att regleras genom två olika fö rfaranden enligt anvisningar som tas
fram. Dels genom kvittning dä r det felaktigt utbetalda beloppet regleras vid
nä stkommande utbetalning och dels genom inbetalning via faktura.
Fö rvaltande myndighet sä kerstä ller att felaktigt utbetalda belopp inte kan å teranvä ndas
i projekten.
Fö r finansieringsinstrument kan avvikelser frå n fö rfarandet gö ras utifrå n vad som ä r
ö verenskommet i finansieringsavtal eller sä rskilt reglerat fö r den typen av insatser.

2.4.2. Förfarandet för att rapportera oriktigheter till Kommissionen
I samband med olika kontroller kan oriktigheter upptä ckas. Om oriktigheten
medfö rt att felet i en utbetalning av EU‐medel ö verstiger 10 000 euro ska oriktigheten
anmä las till OLAF (kommissionens byrå fö r bedrä geribekä mpning). Detta gä ller endast
fö r felaktiga utbetalningar som tagits med i en utgiftsdeklaration som lä mnats till
kommissionen. I ö vrigt ska rapportering gö ras så att kraven enligt (EU) 1303/2013
artikel 122(2) beaktas och fö ljs.
Den fö rvaltande myndigheten ansvarar fö r rapporteringen till OLAF. Rapporteringen
sker inom två må nader efter utgå ngen av varje kvartal. Information om rapporteringen
gö rs tillgä nglig fö r Ekobrottsmyndigheten, revisionsmyndigheten
(Ekonomistyrningsverket) samt fö r den attesterande myndigheten. Rutiner fö r
rapportering av oriktigheter kommer att tas fram.
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Figur 3. Flö de rapportering till OLAF

3. ATTESTERANDE MYNDIGHET
Inom myndigheten finns en egen funktion fö r uppgiften att vara attesterande myndighet
enligt artikel 126 i Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) nr 1303/2013.
Funktionen ä r organisatoriskt placerad inom avdelning Fö rvaltning och leds av en egen
chef.

3.1. Attesterande myndighet och dess huvudsakliga funktioner
3.1.1. Den attesterande myndighetens status (nationellt, regionalt eller lokalt
offentligt organ) och status för det organ som den utgör en del av.
Tillvä xtverket ä r en sjä lvstä ndig, statlig nationell myndighet och ä r enligt fö rordning om
fö rvaltning av EU:s strukturfonder (SFS 2014:1383) attesterande myndighet fö r de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet
inom må let investering fö r tillvä xt och sysselsä ttning. Myndighetsuppgiften har
placerats vid Tillvä xtverkets kontor i Stockholm.

Tillvä xtverket
Attesterande myndigheten fö r de regionala
strukturfondsprogrammen och fö r det nationella
regionalfondsprogrammet fö r regional konkurrenskraft och
sysselsä ttning 2014‐2020
Postadress: Box 4044
Postnr och ort: 102 61 Stockholm
Telefon: 08‐681 91 00
Kontaktperson: Robert Clevestam

3.1.2 Angivelse av de funktioner som utförs av den attesterande myndigheten.
Attesterande myndighets kä rnverksamhet bestå r av att utarbeta och lä mna in
mellanliggande ansö kningar om betalning till kommissionen samt utarbeta rä kenskaper
utifrå n attesterade belopp. Arliga rä kenskaperna lä mnas i å rsredovisningen till
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kommissionen.
Att attestera utgifterna innebä r att de hä rrö r frå n tillfö rlitliga bokfö ringssystem, ä r
baserade på kontrollerbara stö djande handlingar och har kontrollerats av fö rvaltande
myndighet. Attesteringen av utgifterna ä r en fö rutsä ttning fö r att Sverige ska få
å terfinansiering frå n EU.
Attesterande myndighet utarbetar vidare rä kenskaper i IT‐systemet utifrå n gjorda
attesteringar dä r ä ven å terkrä vda belopp, belopp att å terkrä va samt indragna belopp
å terfinns i en kundreskontra. Arsrä kenskaper tas fram till å rsredovisningen utifrå n det
brutna rä kenskapså rets upprä ttade rä kenskaper.
Arscykeln fö r arbetet inom attesterande myndighet bö rjar med en mellanliggande
ansö kan om betalning fö r en fö rsta period av rä kenskapså ret. Dä refter lä mnas
ytterligare en ansö kan om betalning fö r den tidigare perioden samt en tillkommen
period. En slutlig ansö kan om betalning fö r hela rä kenskapså ret, 1 juli t o m 30 juni,
lä mnas senast den 31 juli. De preliminä ra rä kenskaper fö r å ret som dä refter erhå lls
innehå ller de stö dberä ttigade utgifterna, motsvarande offentliga utgifter samt
motsvarande utbetalningar till stö dmottagare av EU medel. I de preliminä ra
å rsrä kenskaperna finns ä ven på motsvarande sä tt de belopp som dragits tillbaka och de
belopp som å terkrä vts av de attesterade medlen. Vidare framkommer ä ven belopp som
ska å terkrä vas och belopp som inte kan å terkrä vas. Sä rredovisning i rä kenskaperna
finns fö r utbetalt fö rskott till finansieringsinstrument samt fö rskott på statligt stö d.
Revisionsmyndighetens revisioner som på gå r sedan den fö rsta ansö kan om betalning
har lä mnats till kommissionen fortsä tter fram till slutet av kalenderå ret. De felaktiga
utgifter som framkommer som ett resultat av granskningarna rä ttas i å rsrä kenskaperna.
En avstä mning gö rs mellan de preliminä ra å rsrä kenskaperna och de rä ttade
å rsrä kenskaperna. En fö rklaring till de eventuella skillnaderna lä mnas till
å rsredovisningen i bö rjan av kalenderå ret. Arsredovisningen ska vara kommissionen
tillhanda senast den15 februari.
I de fall revisionsmyndigheten har en på gå ende granskning som inte kan slutfö ras till
å rsredovisningen undantar attesterande myndighet utgifterna frå n å rsrä kenskaperna. I
de fall de senare befinns lagliga och korrekta tas de med i en ansö kan om betalning fö r
de fö ljande rä kenskapså ren.
Kommissionen ska granska rä kenskaperna och kunna komma fram till att de ä r
fullstä ndiga, korrekta och sanningsenliga. Kommissionen kan godkä nna rä kenskaperna
om revisionsmyndigheten lä mnar ett revisionsuttalande utan reservationer. Utifrå n de
godkä nda å rsrä kenskaperna berä knar kommissionen ett å rssaldo fö r å terfinansieringen
till Sverige. Berä kningen gö rs utifrå n godkä nda å rsrä kenskaper, tidigare utbetald
å terfinansiering, bestå ende av de å rliga fö rskotten och betalningar utifrå n
mellanliggande ansö kan om betalning. Attesterande myndighet hå ller rä kning på
motsvarande belopp så att en avstä mning av att korrekt å terfinansiering kommer
Sverige tillhanda kan gö ras. Gjorda utbetalningar till stö dmottagare må ste minst
motsvara å terfinansieringen till Sverige. Beroende av berä kningens resultat sker en
reglering. Betalningskrav frå n kommissionen regleras genom avrä kning frå n kommande
betalningar. Utestå ende betalningar sker inom 30 dagar frå n att rä kenskaperna
godkä nts.
Oriktiga belopp som upptä ckts efter att å rsrä kenskaperna har lä mnats till
kommissionen justerar attesterande myndighet i rä kenskaperna fö r det å r då
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oriktigheten upptä cktes.
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Figur 4. Arscykeln fö r arbetet inom attesterande myndighet.
Ansö kan om mellanliggande betalningar som Sverige lä mnar till kommissionen
å terfinansieras inom 60 dagar med 90 % av det ansö kta beloppet. Det resterande
beloppet regleras i samband med kommissionens berä kning av å rssaldot.
De uppgifter som attesterande myndighet sä rskilt ska ansvara fö r framkommer av
artikel 126 i fö rordning (EG) 1303/2013.
Attesterande myndighet attesterar att redovisningarna ä r fullstä ndiga, korrekta och
sanningsenliga samt att de bokfö rda utgifterna ö verensstä mmer medtillä mplig rä tt och
har uppstå tt i samband med insatser som har valts ut fö r finansiering i enlighet med de
kriterier som ä r tillä mpliga fö r programmet samt i ö verensstä mmelse med tillä mplig
rä tt.
Attesterande myndighet ser till att det finns ett datasystem fö r att registrera och spara
utfö rliga rä kenskaper fö r varje verksamhet. Datasystemet stö djer alla de uppgifter som
krä vs fö r att utarbeta ansö kningar om utbetalningar och redovisningar, inklusive
registreringar av de belopp som kan å terkrä vas, belopp som å terkrä vts och belopp som
dragits tillbaka.
Attesterande myndighet ser till att infö r attestering ha mottagit tillrä ckliga uppgifter
frå n den fö rvaltande myndigheten om de fö rfaranden som har tillä mpats och de
kontroller som har utfö rts nä r det gä ller utgifterna. Attesterande myndighet specificerar
skriftligt de uppgifter och den information som attesterande myndighet efterfrå gar om
fö rvaltande myndighets fö rfaranden och utfö rd kontroll fö r styrkande av att utgifter ä r
korrekta och legala. Uppgifterna ska utgö ra bevis på att fö rvaltning och kontroll
fungerar effektivt.
Attesterande myndighet bestä mmer i en ö verenskommelse med fö rvaltande myndighet
nä r uppgifter infö r attestering ska ö verlä mnas frå n fö rvaltande myndighet till
attesterande myndighet. Och vidare implementerar med fö rvaltningsmyndigheten
ö verenskomna rutiner fö r att tillfö rsä kra att attesterande myndighet få r uppgifter och
information regelbundet efter ett visst fö rutbestä mt tidsintervall.
Attesterande myndighet har kapacitet fö r att granska tillfö rlitligheten av deklarerade
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utgifter och verifikat rapporterade av fö rvaltande myndighet genom
skrivbordskontroller och nä r det ä r nö dvä ndigt på plats hos fö rvaltande myndighet.
Vid attestering tar attesterande myndighet hä nsyn till resultatet frå n samtliga
revisioner som utfö rts av revisionsmyndigheten. Felaktiga utgifter tas alltid bort ur
utgiftsdeklarationen infö r attestering.
Attesterande myndighet ser till att i datasystemet spara rä kenskaper fö r utgifter som
har deklarerats till kommissionen och fö r motsvarande offentligt stö d som utbetalts till
stö dmottagarna, samt fö r rä kenskaper ö ver de belopp som kan å terkrä vas och de
belopp som har dragits tillbaka sedan stö det till en verksamhet har helt eller delvis
upphö rt. De å tervunna beloppen ska å terbetalas till unionens budget innan det
operativa programmet avslutas genom att de dras av frå n på fö ljande utgiftsdeklaration.
Attesterande myndighet utarbetar de rä kenskaper som avses i artikel 59.5 i
budgetfö rordningen (EG) och i enlighet med artikel 137 i fö rordning (EG) 1303/2006
som ska ö verlä mnas till kommissionen. Attesterande myndighet gö r en avstä mning fö r
varje prioritering mellan å rets deklarerade belopp och lä mnar en fö rklaring till
eventuella skillnader. Om en granskning på gå r av under å ret deklarerade belopp
undantas de frå n å rsrä kenskaperna så att ”rena” å rsrä kenskaper erhå lls. Verifikaten ä r
tillgä ngliga i enlighet med artikel 140 i fö rordning (EG) nr 1303/2013.
Attesterande myndighet utfö r sjä lv sina funktioner. Chefen fö r den attesterande
myndigheten ä r ö vergripande ansvarig fö r samtliga funktioner inom den attesterande
myndigheten genom delegation av generaldirektö ren i arbetsordningen.
Attesterande myndighet ä r placerad vid Tillvä xtverkets kontor i Stockholm under
avdelningen Fö rvaltning. Se figur 1.
Attesterande myndighet ä r, i fö rhå llande till den verksamhet som granskas,
organisatoriskt å tskild och bedriver en objektiv verksamhet. Fö r att sä kra kraven på
å tskillnad mellan funktioner, objektivitet och att verksamheten bedrivs med integritet
ä r den attesterande myndigheten fristå ende frå n den operativa verksamheten och
organisatoriskt placerad fristå ende frå n den fö rvaltande myndigheten.

3.1.3 Funktioner som formellt delegerats av den attesterande myndigheten.
Den attesterande myndigheten utfö r samtliga av dess funktioner och uppgifter direkt
inom myndigheten sjä lv. Så ledes ä r inga uppgifter delegerade till nå gon annan funktion
eller fö rmedlande organ. Undantag fö r detta ä r vid frå nvaro pga. sjukdom eller vid force
majeure. I de fallen gä ller attest‐ och delegationsordningen på Tillvä xtverket.

3.2 Den attesterande myndighetens organisation
3.2.1 Organisationsschema och angivelse av enheternas funktioner.
Attesterande myndighets organisation utgå r frå n i huvudsak tre indelningar av
arbetsuppgifter:
 En del ä r ansvarig fö r att kontrollera begä ran om attestering av
utgiftsredovisning siffermä ssigt och upprä tta utgiftsdeklarationer samt
ö verlä mna dessa till kommissionen.
 En del ä r ansvarig fö r att kontrollera uppgifter och informationen frå n
fö rvaltande myndighet, att det finns ö verstä mmelse med regelverken och
vä rdering av fö rvaltande myndighets verifikationer samt att bevaka resultaten
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av revisionsmyndighetens revisioner.
Slutligen en del som ansvarar fö r att upprä tthå lla rä kenskaperna som
attesterande myndighet ansvarar fö r samt ä ven IT‐systemet fö r rä kenskaper.

Chef för AM
Person A

Person B

• Uppgifter
från FM

• Kontroll av
belopp

• Revisioner

• Räkenskaper

• Ansökan om
betalning

• IT-systemet

Fig. 6 Attesterande myndighets organisation
Chefen fö r attesterande myndighet ä r ö vergripande ansvarig fö r samtliga funktioner
inom attesterande myndighet. Bemanningen av den attesterande myndigheten bestå r
nu av två heltidsanstä llda personer. Bemanningen utgö rs av personal med lä mplig
kompetens samt god kunskap och erfarenhet av arbete inom strukturfonderna.
En handledning att anvä ndas av personalen på den attesterande myndigheten ä r
framtagen. Den innehå ller bl, a. beskrivning av hur å rscykeln fö r attesterande
myndighet ser ut, hur attestering av utgiftsdeklarationerna ska ske, hur ansö kan om
betalning lä mnas, hur granskning av uppgifter frå n fö rvaltande myndigheten gö rs, hur
rä kenskaper upprä ttas, om redovisning av å terkrav och om redovisningssystemet.
Handledningen beskriver vidare hur rä kenskaper ska fö ras utifrå n att endast 90 % av
ansö kan om betalning betalas ut av kommissionen i enlighet med artikel 130 i
fö rordning (EG) 1303/2013 och om kommissionens faststä llande av å terstå ende belopp
enligt artikel 139 i samma fö rordning.
Handledningen beskriver vidare arbetet efter att den, fö r rä kenskapså ret, slutliga
mellanliggande ansö kan om betalning har lä mnats. Hur arbetet med å rsrä kenskaperna
sker i enlighet med artikel 137 i fö rordning 1303/2013 och avstä mning av
insatsområ den. Dä rutö ver beskrivs hur utgifter ska undantas frå n å rsrä kenskaperna
med anledning av revisionsmyndighetens eventuella på gå ende granskningar i enlighet
med artikel 137 (2) i samma fö rordning samt hur berä kningar av ett å rssaldo gö rs
utifrå n artikel 139 i ovan nä mnd fö rordning.
Till handledningen finns det checklistor fö r respektive delar dä r dokumentationen och
kvalitetssä kring av utfö rt arbete sker. Checklistorna å terfinns tillsammans med
upprä ttade rutinbeskrivningar som bilagor till handledningen.
Chefen fö r attesterande myndighet beslutar om ä ndringar, infö rande eller upphä vande
av rutiner. Dä refter kan handledningen och tillhö rande checklistor ä ndras så att de
ö verensstä mmer med beslutad rutin. Reviderad handledning eller checklista gä ller
endast efter beslut av chefen fö r attesterande myndigheten. Oversyn fö r eventuell
revidering av handledningen sker minst å rligen så att en kvalitativ och kvantitativ
fö rbä ttring av arbetssä ttet kan uppnå s.
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3.2.2 Beskrivning av de förfaranden som ska tillhandahållas skriftligen till
personalen vid den attesterande myndigheten och de förmedlande organen.
3.2.2.1 Förfaranden för utarbetande och inlämning av ansökningar om
utbetalning:
Beskrivning av attesterande myndighets arrangemang fö r å tkomst till all information
om insatser som krä vs fö r att utarbeta och lä mna in ansö kningar om utbetalning,
inbegripet resultatet av fö rvaltningskontroller (i enlighet med artikel 125 i fö rordning
(EU) nr 1303/2013) och alla relevanta revisioner.
Attesterande myndighet specificerar skriftligt de uppgifter och den information som
attesterande myndighet efterfrå gar om fö rvaltande myndighets fö rfaranden och utfö rd
kontroll fö r styrkande av utgifter. Detaljerade uppgifter gä ller resultatet av utfö rda
kontroller, utfö rda finansiella korrigeringar, slutsatser som fö rvaltande myndighet har
dragit utifrå n resultatet av kontrollerna och vilka å tgä rder man har gjort utifrå n
slutsatserna. Andra detaljerade uppgifter gä ller å terkrav och indragna belopp, sä rskild
information beträ ffande TA‐medel och svar och å tgä rder på revisionsmyndighetens
revisionsrapporter. Ovrig nö dvä ndig information lä mnas av fö rvaltande myndighet i en
skriftlig rapport eller genom annan dokumentation. Datasystemet som attesterande
myndighet har tillgå ng till innehå ller i enlighet med bilaga III punkterna 50‐52 i
fö rordning 480/2014, uppgifter om kontroller på plats. Uppgifterna ovan beskrivna ska
utgö ra bevis på att fö rvaltning och kontroll fungerar effektivt och att utgifterna
uppfyller allt det som attesterande myndighet attesterar till kommissionen.
Om inte tillrä ckliga uppgifter frå n fö rvaltande myndighet har mottagits om de
fö rfaranden som tillä mpas och de kontroller som utfö rts nä r det gä ller de utgifter som
ingå r i utgiftsdeklarationen kommer attesterande myndighet inte att attestera
utgiftsredovisningen.
Attesterande myndighet bestä mmer i en ö verenskommelse med fö rvaltande myndighet
nä r uppgifter infö r attestering ska ö verlä mnas frå n fö rvaltande myndighet till
attesterande myndighet. Och vidare implementerar med fö rvaltningsmyndigheten
ö verenskomna rutiner fö r att tillfö rsä kra att attesterande myndighet få r uppgifter och
information regelbundet efter ett visst fö rutbestä mt tidsintervall.
Chefen fö r fö rvaltande myndigheten intygar formellt fö r attesterande myndighet att
lä mnade uppgifter ä r sanna och kompletta och att utgifterna i lä mnad redovisning har
varit fö remå l fö r kontroll i enlighet med kontrollsystemet. Attesterande myndighet
begä r av fö rvaltande myndighet en fö rsä kran om att attesterande myndighet har få tt all
nö dvä ndig information om de fö rfaranden som tillä mpas och de kontroller som utfö rts
nä r det gä ller utgifterna som ska attesteras. Inkluderat i fö rsä kran ska ä ven en
ö vergripande konklusion finnas om legalitet och korrekthet i de samfinansierade
utgifterna i varje program samt en fö rsä kran om att utgifterna ä r skä ligt fria frå n fel av
avgö rande betydelse.
Attesterande myndighet kommer också att begä ra in specifik information frå n
fö rvaltningsmyndigheten eller begä ra utö kade kontroller nä r behov finns.
Nä r det bedö ms nö dvä ndigt fö r att verifiera och komplettera de av fö rvaltande
myndighet lä mnade uppgifter granskar attesterande myndighet att fö rvaltande
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myndighets fö rfaranden och de kontroller som utfö rts nä r det gä ller utgifterna på eget
initiativ. Till hjä lp i kontrollarbetet har attesterande myndighet tillgå ng till
ä rendehanteringssystemet NYPS. Det ger mö jlighet att i kronologisk ordning fö lja all
korrespondens och ö vriga vä sentliga hä ndelser i ett ä rende, frå n det att ansö kan
kommer in tills ä rendet slutredovisas och avslutas samt ger tillgå ng till ekonomiska
uppgifter.
Attesterande myndighet har ö verenskommet med revisionsmyndigheten att
attesterande myndighet finns med på den sä ndlista som finns fö r beslutade och
expedierade revisionsrapporter. Med detta sä kerstä lls att attesterande myndighet har
tillgå ng till samtliga revisioner som genomfö rs. Efter att ha tagit del resultatet av
revisioner gjorda av revisionsmyndigheten, så vä l de på projektnivå som de på
systemnivå , fö ljer attesterande myndighet upp att den fö rvaltande myndigheten har
å tgä rdat i revisionen på pekade brister och felaktigheter. Om så inte har skett, och om
det ä r en adekvat å tgä rd, kan attesterande myndighet komma att dra bort motsvarande
utgift frå n utgiftsdeklarationen.
Attesterande myndighet har fö rvissat sig om att det finns rutiner som sä kerstä ller att
alla dokument rö rande utgifter och revision ä r tillgä ngliga i enighet med artikel 140 i
fö rordning (EG) i 1303/2013.
Beskrivning av det fö rfarande genom vilket ansö kningar om utbetalning utarbetas och
lä mnas in till kommissionen, inbegripet fö rfarandet fö r att sä kerstä lla att den slutliga
ansö kan om mellanliggande betalning skickas senast den 31 juli å ret efter det
fö regå ende rä kenskapså rets slut.
Den attesterande myndigheten upprä ttar attesterade utgiftsdeklarationer och ansö ker
om utbetalning och ö verlä mnar dem till kommissionen efter att dessfö rinnan
kontrollerat uppgifter lä mnade av den fö rvaltande myndigheten, beaktat resultatet av
revisionsmyndighetens revisioner samt utfö rt nö dvä ndig egen granskning av den
fö rvaltande myndighets fö rfaranden och gjorda kontroller.
Den attesterande myndigheten gö r fö ljande:


specificerar de uppgifter och den information som attesterande myndighet
efterfrå gar om fö rvaltningsmyndighetens fö rfaranden och utfö rd kontroll fö r
styrkande av utgifter och implementera med fö rvaltningsmyndigheten
ö verenskomna rutiner fö r att tillfö rsä kra att attesterande myndighet få r
tillrä ckliga uppgifter och information regelbundet efter ett vist fö rutbestä mt
tidsintervall



granskar rapporter upprä ttade av den fö rvaltande myndigheten innehå llande
en genomgå ng av uppgifterna om verifikaten som tas upp i artikel 125 (4‐6) i
fö rordning (EU) 1303/2013 samt ö vriga inkomna uppgifter.



granskar resultaten av revisionsmyndighetens revisioner som tas upp i artikel
127 i fö rordning (EU) 1303/2013



ser till att resultaten av dessa undersö kningar tas om hand på rä tt sä tt så att en
slutsats om det finns en tillrä cklig grund fö r att fö rsä kra att utgifterna som
attesteras ä r lagliga och korrekta



stä mmer av, gö r kontrollrä kning och korrigeringar av felaktiga utgifter som har
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kommit till attesterande myndighets kä nnedom i de fall de inte har korrigerats
av fö rvaltande myndighet.
Ovan upprä knade aktiviteter dokumenteras.
På en begä ran om attestering av utgiftsredovisning kontrollerar attesterande myndighet
fö rst att begä ran ä r komplett och fö ljer de formella kraven, inklusive de av attesterande
myndighet specificerade uppgifterna. Om dessa formella krav har uppfyllts granskas
innehå llet i de lä mnade uppgifterna fö r att komma fram till en konklusion om
utgiftsdeklarationen kan attesteras eller inte. Uppgifterna frå n fö rvaltande myndighet
utgö r den huvudsakliga grunden fö r konklusionen i certifieringsprocessen. Uppgifterna
ska visa att fö rvaltnings och kontrollsystemet fungerar effektivt och att utgifterna
dä rmed uppfyller stä llda krav.
Om attesterande myndighet inte blir fö rvissad om lagligheten och korrektheten av
helheten eller delar av begä ran om attestering av utgiftsredovisningen skickas begä ran
tillbaka till fö rvaltande myndighet med instruktioner om avhjä lpande å tgä rder.
Exempelvis en begä ran om kompletterande uppgifter eller om utö kade kontroller. Fö r
att fö rvissa sig om att villkoren fö r att attestera ä r uppfyllda kan attesterande
myndighet fortsä tta med en egen granskning av fö rvaltande myndighets fö rfaranden
och utfö rd kontroll.
Ansvaret fö r att fullgö ra varje steg i processen fö r att upprä tta, attestera och ö verlä mna
ansö kan om betalning till kommissionen ä r faststä lld i fö rvä g. Processen stö ds av
checklistor samt av handledningen och gä ller varje person som ä r med och fö rbereder,
kontrollerar och upprä ttar utgiftsdeklarationen. Checklistorna fö ljer processen och
anger vem som ä r ansvarig fö r respektive del och steg.
Nyckelkravet fö r att attestera ä r att attesterande myndighet har få tt uppgifter om;
•
att bokfö ringssystemet ä r tillfö rlitligt
•
att utgifterna baseras på kontrollerbara stö djande handlingar
•
att utgifterna har kontrollerats av fö rvaltande myndighet
•
att fö rvaltande myndighets fö rfarande fö r att verifiera leveransen av
samfinansierade tjä nster och produkter,
•
att det finns realism i redovisade utgifter,
•
att tillä mpbara gemensamma och nationella regler ä r uppfyllda,
•
att deklarerade utgifter har tillkommit med hä nsyn till att projekten har
blivit utvalda fö r finansiering på ett korrekt sä tt.
•
att en adekvat verifieringskedja har upprä tthå llits.
Attesterande myndighet kommer fram till sina konklusioner frä mst genom uppgifter
lä mnade av fö rvaltande myndighet. Grunden fö r att kunna sä kerstä lla kraven på
inlä mnade underlag ä r att samtliga steg hos fö rvaltande myndighet ä r verifierade och
tydliga. Attesterande myndighet fö rsä krar sig dä rfö r om att den få r adekvat information
fö r syftet. Av vikt ä r att få uppgifter om resultatet av de administrativa kontroller och
kontroller på plats av enskilda insatser som fö rvaltande myndighet utfö r i enlighet med
artikel 125 i fö rordning (EG) 1303/2013. Uppgifterna som efterfrå gas utgö r bevis på att
kontrollsystemet fungerar effektivt.
I de fall tillrä cklig information inte kan erhå llas frå n fö rvaltande myndighet kan
attesterande myndighet initiera egen granskning av fö rvaltande myndighetens
fö rfaranden och utfö rd kontroll. I granskningen ingå r att granska att fö rvaltnings‐ och
kontrollsystemet fö ljs samt att fö lja upp om fö rvaltande myndighet har vidtagit
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relevanta å tgä rder med anledning av uppkomna brister eller avvikelser. Det ingå r också
att kontrollera att fö rvaltande myndighet har vidtagit relevanta å tgä rder med anledning
av rekommendationer frå n olika revisionsorgan. Till stö d fö r kontroller finns
ä rendehanteringssystemet NYPS och ekonomisystemet Agresso. I det egeninitierade
kontrollarbetet ingå r ä ven besö k på plats hos fö rvaltande myndighet.
I samband med att avvikelser eller brister iakttas kan det finnas anledning att gö ra en
fö rdjupad eller utö kad kontroll. Den fö rdjupade kontrollen kan exempelvis bestå i
granskning av verifikationslistor ö ver utbetalningar till stö dmottagare. I kontrollen kan
inkluderas en kontroll på plats efter urval eller då det ä r på kallat av sä rskild anledning. I
fö rsta hand ska granskningen ske hos fö rvaltande myndighet och endast i undantagsfall
hos stö dmottagare. All granskning gjord av attesterande myndighet dokumenteras.

Förvaltande myndighet
Uppgifter
Förfaranden, utförda
kontroller av utgifterna
och stödjande dokument
Räkenskaper (SEK)
Utgifter
Offentliga utgifter
EU-finansiering
Nationell offentlig fin
Privat finansiering
Revisionsmyndigheten
Revisioner
Resultatet av samtliga
revisioner

Analys och
konklusion

Attesterande myndighets
korrigeringar
Utarbeta ansökan om
utbetalning
- kundreskontra
- boka korrigeringar
Attesterande myndighets
räkenskaper (EUR)
Utgifter
Offentliga utgifter
EU-finansiering
Nationell offentlig fin
Privat finansiering

Betalningsansökan
a) Utgifter
b) Offentliga utgifter
Boka fodran på EU

S
F
C
2
0
1
4

Attesterande myndighet
Kompletterande egna
undersökningar

Fig. 7. Flö desschema fö r att upprä tta, verifiera och ö verlä mna mellanliggande ansö kan
om betalning till kommissionen genom SFC2014.
Godkä nnande av beloppen innebä r att de rä knas om till EUR och blir attesterande
myndighets rä kenskaper. Dä refter utarbetas ansö kan om mellanliggande betalning och
lä mnas till kommissionen genom SFC2014. Att attestera utgiftsdeklarationer och lä mna
tillhö rande ansö kan om utbetalning till kommissionen kommer att gö ras tre gå nger per
å r så vitt det ä r mö jligt. Beloppet omrä knas till euro med hjä lp av kommissionens
må natliga vä xelkurs den må nad under vilken utgifterna registrerades i rä kenskaperna
hos attesterande myndighet. Rä nta och belopp enligt å terkrav kommer att dras bort
frå n utgiftsdeklaration och betalningsansö kan så snart beloppet krediterats.
Overlä mnande av utgiftsdeklaration och ansö kan om utbetalning till kommissionen sker
elektroniskt genom datasystemet SFC2014. Overfö ringen sker manuellt ö ver ett
webbgrä nssnitt. Attestering av utgiftsdeklaration sker genom elektronisk underskrift av
chefen fö r attesterande myndighet i datasystemet SFC2014. Samtliga ansö kan om
betalning diariefö rs i Tillvä xtverkets diariesystem. Rä kenskaper lagras i det
datoriserade redovisningssystemet så att utgifter som deklarerats till kommissionen
sparas.
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Fö rfarandet fö r att sä kerstä lla att den slutliga ansö kan om mellanliggande betalning
skickas senast den 31 juli å ret efter det fö regå ende rä kenskapså rets slut inbegriper;






en i fö rvä g faststä lld rutinbeskrivning med stö d av en checklista
ö verenskommelse om deadlines med fö rvaltande myndighet fö r ö verlä mnade
av utgiftsredovisning med, av attesterande myndighet specificerade, uppgifter
att attesterande myndighet ä r tillrä ckligt bemannad i juli må nad varje å r till
dess den slutliga mellanliggande betalningen ä r skickad
att fö rvaltande myndighet ä r tillrä ckligt bemannad fö r att snabbt kunna lä mna
kompletterande uppgifter vid behov
att datasystemet ä r fullt funktionellt under juli må nad så att
utgiftsredovisningen kan erhå llas omedelbart efter rä kenskapså rets utgå ng

3.2.2.2 Beskrivning av det redovisningssystem som används som grund för att
attestera utgiftsredovisningar till kommissionen.
ERUF räkenskaper 2014-2020
Attesterande
myndighets
räkenskaper

Grundräkenskaper
Arbete i
NYPS

SEK

EUR

Kundreskontra
Indragna belopp
Återvunna belopp

Fig. 8 Redovisningssystemet som utgö r grunden fö r att attestera utgiftsredovisningar.
Redovisningen av uppgifter i utgiftsdeklaration och ansö kan om betalning grundar sig
på det datasystem fö r utfö rliga rä kenskaper som attesterande myndighet, i enlighet med
artikel 126 d) i fö rordning (EG) nr 1303/2013, ska se till att det finns fö r att registrera
och spara alla uppgifter fö r att utarbeta ansö kningar om utbetalningar och
redovisningar, inklusive registreringar i kundreskontra av de belopp som kan
å terkrä vas, som å terkrä vts och belopp som dragits tillbaka.
Vidare innehå ller datasystemet rä kenskaper fö r utgifter som deklarerats (attesterade
medel) och fö r motsvarande offentligt stö d som utbetalts till stö dmottagarna.
Rä kenskaperna sä rredovisar ä ven motsvarande parametrar fö r attesterade medel som
kan å terkrä vas, som å terkrä vts och belopp som dragits tillbaka i enlighet med stycke g)
och h) i ovan nä mnda artikel. Rä kenskaperna ä r attesterande myndighets rä kenskaper
och utgö r grunden till de å rliga rä kenskaperna i enlighet med artikel 137 i fö rordning
(EG) nr 1303/2013 och innehå llande uppgifter om stö dberä ttigade utgifter, offentliga
utgifter samt till stö dmottagaren utbetalt EU‐stö d.
Grundrä kenskaperna redovisas i SEK. Vid godkä nnande av rä kenskaperna och
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Kommissionen
SFC2014

attestering, omrä knas rä kenskaperna till EUR, i enighet med art 133 i fö rordning (EG)
nr 1303/2013, och blir dä rmed attesterande myndighets rä kenskaper ö ver attesterade
belopp. Aterkrav och indragningar av redan attesterade medel redovisas i bå de i
grundrä kenskaperna och i attesterande myndighets rä kenskaper dä r de omrä knas till
EUR med den ursprungliga vä xelkursen så att inga kursdifferenser uppstå r.
Det arbete som sker i NYPS av fö rvaltande myndighet med att registrera, i enlighet med
artikel 125 (2e) i fö rordning (EG) nr 1303/2013, utgö r grunden fö r rä kenskaperna.
Attesterande myndighet har mö jlighet att gö ra rä ttelser direkt i redovisningssystemet
så att korrekta rä kenskaper erhå lls. Uppgifterna upprä knade i bilaga III i fö rordning
(EG) 480/2014 å terfinns i redovisningssystemet samt de modeller som tas upp i artikel
6 och 7 i fö rordning (EU) 1011/2014 med bilagor II, VI och VII.
Grunden fö r rä kenskaperna lä ggs vid beslutet om stö d dä r man faststä ller insatsens
utgifter och finansiering. Beslut om stö d minskar programmets budget. Finansieringen
kan bestå av nationell offentlig finansiering, EU‐stö d (offentlig finansiering) och privat
finansiering. Finansieringsformer å terfinns i redovisningssystemet i enlighet med p.24,
bilaga III i fö rordning 480/2014. Fö rdelningen av finansieringen utgö r senare grunden
fö r berä kningen av offentliga utgifter definierade i artikel 2 i fö rordning (EG)
1303/2013.
Rä kenskaper uppstå r vidare av utgifter som stö dmottagaren redovisar vid ansö kan om
utbetalning och som sedan utgö r grund fö r berä kning, samt utbetalning, av EU‐medel.
Ansö kan om utbetalning minskar projektets budget, bå de beträ ffande utgifter
respektive EU‐medel så att kraven i artikel 143 (4) i fö rordning (EG) 1303/2013
uppfylls.
Rapportering till kommissionen av beviljade utgifter mö jliggö rs av
redovisningssystemet i enlighet med art 112 (1a) i fö rordning (EG) nr 1303/2013 samt
rapportering av utgifter i stö dmottagarens ansö kan om utbetalning i enlighet med
artikel 112 (1b). Redovisningssystemet stö der ä ven modellen i art 2 och bilaga II i
fö rordning (EU) 1011/2014 om ö verfö ring av ekonomiska uppgifter.
En siffermä ssigt komplett ansö kan om utbetalning kontrolleras och de stö dberä ttigade
utgifterna bestä ms. Korrigering av utgifterna sker vid oriktigheter och den finansiella
korrigeringen fö rs in i redovisningen i enlighet med artikel 143 (2) i fö rordning (EG) nr
1303/2013. Den finansiella korrigeringen ger omedelbart fria medel, utgifter respektive
EU‐medel, till programmets budget i enighet med artikel 143 (3).
Gjorda finansiella korrigeringar redovisas i kategorier och tas med i det å rliga
dokumentet som lä mnas till kommissionen i enlighet med artikel 138 i fö rordning (EG)
nr 1303/2013 samt enligt artikel 59.5 i (EG) budgetfö rordningen nr 966/2012.
Den finansiella korrigeringen har avrä knats insatsens (projektets) budget vid
mottagandet av komplett ansö kan om utbetalning fö re granskning av utgifter (se ovan),
så att kraven i art 143 (4) i fö rordning (EG) nr 1303/2013 om att inte å teranvä nda
bidrag fö r nå gon insats vilken en korrigering har gjorts uppfylls.
De stö dberä ttigade utgifterna som utgö r grunden fö r utbetalade EU‐medel kan erhå llas
ur redovisningssystemet och uppgifterna lä mnas till kommissionen i enlighet med
artikel 50 (2) och artikel 112 (2) i fö rordning (EG) nr 1303/2013.
Korrigeringar av utgifter dä r EU‐stö d har utbetalts till stö dmottagare sker med en egen
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registrering dä r den ursprungliga registreringen ligger kvar och ett saldo erhå lls. Varje
registrering erhå ller ett eget datum och å terkravskod. På så vis erhå lls spå rbarhet och
kraven på obruten verifieringskedja uppfylls i redovisningssystemet. Fö r de betalningar
som har erhå llit statusen attesterade med ett attesteringsdatum (se nedan) redovisas
beloppen i egna rä kenskaperna i enlighet med art 126 h) i fö rordning (EG) nr
1303/2013. Redovisningssystemet innehå ller uppgifterna i punkterna 71‐78 i bilaga III
till fö rordning (EG) 480/2014. Samtliga korrigeringar av tidigare utbetalt EU‐stö d
å terfinns ä ven i en kundreskontra oavsett hur de regleras.
Sä rredovisning sker av insatser i form av de finansieringsinstrument som avses i artikel
37 i fö rordning (EG) nr 1303/2013 med sä rskilda parametrar i redovisningssystemet.
Aven fö rskott betalda inom ramen fö r statligt stö d i enlighet med artikel 131 (4) i
samma fö rordning, sä rredovisas i enlighet med artikel 137 (1c) i samma fö rordning.
Sä rredovisningen sker med hjä lp av sä rskild kod. Med hjä lp av detta kan ä ven de
insatser som genererar nettoinkomster nä r de avslutas enligt artikel 61 i ovan nä mnda
fö rordning sä rredovisas. Redovisningssystemet innehå ller punkterna 82‐88 i bilaga III
till fö rordning (EG) 480/2014.
Rä kenskaperna infö r attestering innehå ller fö r varje utbetalning till stö dmottagare
belopp fö r stö dberä ttigade utgifter, berä knade offentliga utgifter, utbetalda EU‐medel,
till insatsen inkommen nationell offentlig finansiering respektive till insatsen inkommen
privat finansiering. Redovisningssystemet innehå ller punkterna 44‐70 i bilaga III till
fö rordning (EG) 480/2014. Sä rredovisning i rä kenskaperna finns fö r utbetalt fö rskott
till finansieringsinstrument samt fö rskott på statligt stö d enligt artikel137 (1c) i
fö rordning (EG) nr 1303/2013.
Fö r inlä mnande till kommissionen av mellanliggande ansö kan om betalning och
utgiftsdeklaration å terfinns i redovisningssystemet fö r given period de totala beloppen
per insatsområ de fö r stö dberä ttigade utgifter och offentliga utgifter i enlighet med
artikel 131 (1) i fö rordning (EG) nr 1303/2013 och punkterna 41‐43 i bilaga III till
fö rordning (EG) 480/2014. Redovisningssystemet stö der ä ven modellen i enlighet med
art 6 och bilaga VI i fö rordning (EU) 1011/2014, ansö kan om utbetalning samt
kompletterande uppgifter om finansieringsinstrument. I saldotabellen framkommer
ä ven samtliga fö r perioden ingå ende betalningar till stö dmottagare samt korrigeringar
med saldon fö r varje insatsområ de (prioriterat områ de) i respektive program så att
summorna fö r ovan nä mnda parametrar kan kontrollrä knas.
I samband med attestering rä knas beloppen i SEK om till EUR utifrå n kommissionens
må natliga kurs och i enlighet med artikel 133 i fö rordning (EG) nr 1303/2013.
Beloppen i SEK erhå ller statusen attesterade och ett attesteringsdatum. Attesterade till,
stö dmottagaren gjorda betalningar, kan på så vis sä rredovisas och det gå r att bestä mma
om gjorda korrigeringar gä ller attesterade medel eller inte. Korrigeringar av de
attesterade rä kenskaperna sker alltid i SEK och omrä knas till EUR med hjä lp av
vä xelkursen fö r ursprungsbetalningen. Med hjä lp av attesteringsdatumet kan
delsummor erhå llas fö r varje insatsområ de i varje program Attesterade utgifter
redovisas i EUR. Aven å terfinansieringen frå n EU till Sverige redovisas i EUR.
Mellanliggande ansö kan om betalning bokfö rs som en fordran på EU och bevakas i
kundreskontra. Vid mellanliggande betalningar å terfinansierar kommissionen endast
90 % av det ansö kta beloppet i enlighet med artikel 130 i fö rordning (EG) nr
1303/2013. De resterande 10 % ligger kvar tills kommissionen har faststä llt
å terstå endebeloppet i enlighet med artikel 139 i samma fö rordning. Till programmen
frå n EU inbetalda fö rskott redovisas på samma konto. Redovisningssystemet innehå ller
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uppgifterna i punkterna 79‐90 i bilaga III till fö rordning (EG) 480/2014.
Den slutliga ansö kan om mellanliggande betalningen gä ller hela det brutna
rä kenskapså ret, 1 juli t o m 30 juni, i enlighet med artikel 135 (2) i fö rordning (EG) nr
1303/2013. Efter den 30 juni ä r rä kenskapså ret stä ngt. De preliminä ra rä kenskaper
som erhå lls efter den sista ansö kan om mellanliggande betalning kan korrigeras av
attesterande myndighet med anledning av revisionsmyndighetens revisionsresultat
eller andra funna felaktigheter. Det sker i en egen redovisningsperiod. I de fall utredning
på gå r som inte ä r fä rdigstä lld till de å rliga rä kenskaperna ska vara upprä ttade, bokar
attesterande myndighet en avsä ttning så att de beloppen undantas frå n å rets
rä kenskaper. I det fall de befinns korrekta kan de tas med i kommande å rs
mellanliggande betalning i enlighet med artikel 137 (2) ) i fö rordning (EG) nr
1303/2013.
De å rliga rä kenskaperna som ä r en del av å rsredovisningen som lä mnas till
kommissionen, i enlighet med art 138 i fö rordning (EU) 1303/2013, bestå r av
stö dberä ttigade utgifter, offentliga utgifter och till stö dmottagare utbetalt EU‐stö d samt
motsvarande fö r indragningar och å terkrav enligt artikel 137 i fö rordning (EU) nr
1303/2013. Redovisningssystemet uppfyller ä ven modellen i art 7 och bilaga VII i
fö rordning (EU) 1011/2014 om rä kenskaper. Redovisningssystemet innehå ller
uppgifterna i punkterna 91‐105 i bilaga III till fö rordning (EU) 480/2014.
Rä kenskaperna innehå ller ä ven uppgifter om fö rfinansiering och om belopp fö r vilka
å tgä rder om indrivning har på bö rjats eller genomfö rts i enligt med artikel 59.5a
budgetfö rordning (EU) nr 966/2012.
Kommissionens å rliga rä kenskapsavslutning sker genom att ett å rssaldo berä knas
utifrå n de å rliga rä kenskaperna, utbetald å terfinansiering i samband med
mellanliggande ansö kan om betalning och till programmen utbetalda fö rskott. Samtliga
transaktioner å terfinns på ett konto i redovisningssystemet så att saldot kan avlä sas.
Eventuella avvikelser mellan kommissionens berä kningar och egen redovisning
framkommer dä rmed. Till stö dmottagarna utbetalt EU‐stö d få r inte vara mindre ä n
å terfinansieringen frå n EU enligt artikel 129 i fö rordning (EG) 1303/2013.
Redovisningssystemet ä r i nulä get inte i drift.
Arrangemang fö r att vidarebefordra aggregerade uppgifter till den attesterande
myndigheten om det rö r sig om ett decentraliserat system.
Aggregerade uppgifter erhå lls av attesterande myndighet genom ett centraliserat
system.
Fö rbindelsen mellan redovisningssystemet och det informationssystem som beskrivs i
punkt 4.1.
Systemet ä r ett och samma.
Identifiering av transaktioner inom ramen fö r de europeiska struktur‐ och
investeringsfonderna.
Systemet anvä nds endast fö r en fond (ERUF).
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3.2.2.3 Beskrivning av förfarandena för att utarbeta räkenskaper i enlighet med
art. 126 (b och c) i förordning (EU) nr 1303/2013).
En å rlig sammanfattande mellanliggande ansö kan om utbetalning lä mnas senast den 31
juli fö r det brutna rä kenskapså ret 1 juli t o m 30 juni. Dä refter erhå lls rä kenskaper fö r
hela det brutna rä kenskapså ret. De å rliga attesterade preliminä ra rä kenskaperna
granskas av revisionsmyndigheten utifrå n de lä mnade mellanliggande ansö kningarna
om betalning. Korrigering av de preliminä ra å rsrä kenskaperna gö rs av attesterande
myndighet med anledning av revisionsmyndighetens revisionsresultat eller andra funna
felaktigheter. Attesterande myndighet gö r en avstä mning fö r varje prioritering
(insatsområ de) mellan å rets deklarerade belopp och lä mnar en fö rklaring i
å rsredovisningen till eventuella skillnader utifrå n mallen i bilaga VII, tillä gg 8 i
fö rordning (EU) nr 1011/2014. En å rlig rä kenskapsavslutning gö rs och
å rsrä kenskaperna attesteras av attesterande myndighet vid ö verlä mnandet till
å rsredovisningen.
En fö rutsä ttning fö r att attesterande myndighet ska kunna uppfylla kraven i art 126 i
fö rordning (EU) 1303/2013 ä r att datasystemet fö r redovisningen ä r tillfö rlitligt och
funktionellt så att korrekta rä kenskaper och andra uppgifter kan erhå llas. Det arbete
som sker i NYPS av fö rvaltande myndighet med att registrera, i enlighet med artikel 125
(2e) i fö rordning (EU) nr 1303/2013, utgö r grunden fö r rä kenskaperna och andra
uppgifter. Fö r att utarbetandet av å rliga redovisningar som avses i artikel 59.5 a i
budgetfö rordningen (EU) anvä nder attesterande myndighet datasystemet.
Fö rutsä ttningen ä r det gå r att registrera och spara rä kenskaperna på ett tillfö rlitligt och
funktionellt sä tt. Attesterande myndighet kontrollerar att den redovisning som
å terfinns i datasystemet ä r tillfö rlitligt och komplett, att det stö djer alla uppgifter som
krä vs fö r att utarbeta ansö kningar om betalning samt redovisningar. Inkluderat i detta
ä r de registreringar av belopp som kan å terkrä vas, som å terkrä vts och belopp som
dragits tillbaka.
Attesterande myndighet kan undanta utgifter frå n å rsrä kenskaperna på grund av en
på gå ende granskning. Om de sedan befinns lagliga och korrekta tas de med i en ansö kan
om mellanliggande betalning som avser de fö ljande rä kenskapså ren.
Attestering av å rsrä kenskaper sker i enlighet med artikel 126 c) i fö rordning (EU) nr
1303/2013 utifrå n all den information som finns attesterande myndighet tillhanda vid
aktuell tidpunkt inklusive resultaten av revisionsmyndighetens samtliga revisioner. I de
fall det finns oriktiga belopp exkluderas de frå n å rsrä kenskaperna innan de attesteras. I
å rsrä kenskaperna å terfinns underliggande samtliga av attesterande myndighet
godkä nda utbetalningar till stö dmottagare.
Arbetet med att utarbeta rä kenskaperna enligt artikel 137 i fö rordning (EU) 1303/2013
och attestera redovisningen fö ljer en i fö rvä g upprä ttad rutinbeskrivning och stö ds samt
dokumenteras av en checklista. Rä kenskaperna fö ljer modellen i enlighet med artikel 7
och bilaga VII i fö rordning (EU) 1011/2014.

3.2.2.4 Beskrivning av den attesterande myndighetens förfaranden.
Klagomå l mot bakgrund av artikel 74.3 i fö rordning (EU) nr 1303/2013 hanteras av
fö rvaltande myndighet. Stö dmottagare kan via ö verklagande av fö rvaltande myndighets
beslut få sitt klagomå l prö vat i nationell domstol.
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3.3 Återkrav
3.3.1 Beskrivning av systemet för att säkerställa snabbt återkrav av offentligt
stöd, inbegripet unionsstöd.
Felaktigt utbetalt stö d å terkrä vs av fö rvaltande myndighet via beslut i enlighet med
gä llande arbetsordning. Beslutet skickas till stö dmottagare och av beslutet framgå r hur
å terkravet ska regleras.
Aterkrav regleras genom två olika fö rfaranden. Dels genom kvittning (vilket ä r
vanligast) dä r det felaktigt utbetalda beloppet regleras vid nä stkommande utbetalning
och dels genom inbetalning.
Vid reglering av å terkrav genom inbetalning kommer stö dmottagare att faktureras. Vid
fakturering gä ller Tillvä xtverket tillä mpade inbetalningsrutiner.

3.3.2 Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja.
En tillfredstä llande verifieringskedja erhå lls genom att varje registrering av belopp
ligger kvar i redovisningssystemet, utan att kunna tas bort eller ä ndras, kronologiskt
och systematiskt. Korrigeringar av utgifter dä r EU‐stö d har utbetalts till stö dmottagare
sker med en egen registrering dä r den ursprungliga registreringen ligger kvar och ett
saldo erhå lls. Varje registrering erhå ller ett eget datum och å terkravskod. På så vis
erhå ll spå rbarhet och kraven på obruten verifieringskedja uppfylls i
redovisningssystemet. Fö r de betalningar som har erhå llit statusen attesterade med ett
attesteringsdatum redovisas beloppen i egna rä kenskaperna i enlighet med art 126 h) i
fö rordning (EG) nr 1303/2013.
Korrigeringar av felaktiga, till stö dmottagare, utbetalda belopp sker i
redovisningssystemet av fö rvaltande myndighet med automatisk ö verfö ring till
kundreskontra. Detta gä ller ä ven belopp med anknytning till insatser som hå lls inne
genom ett rä ttsligt fö rfarande eller ett administrativt ö verklagande med uppskjutande
verkan samt de å terkrav som ä r en fö ljd av tillä mpningen av artikel 71 i fö rordning (EU)
nr 1303/2013 om insatsers varaktighet.
Vid registreringen av å terkrav erhå lls ett datum i redovisningssystemet och en fordran
bokas upp. Vid reglering av å terkravet erhå lls ett nytt datum och fordran bokas bort.
Belopp fö r ett givet datum som inte ä nnu ä r reglerade gå r dä rmed att få fram.
Sä rredovisning av å terkrav som gä ller attesterade medel erhå lls i enlighet med artikel
126 h) i fö rordning (EG) nr 1303/2013. Attesterande myndighet har mö jlighet att på
eget initiativ boka bort belopp i redovisningssystemet.
De felaktiga beloppen rä ttas direkt vid registrering i redovisningssystemet så att de
dä rmed inte kommer med i nä stkommande utgiftsdeklaration. Genom att varje
mellanliggande ansö kan om betalning ä r ackumulerad så rä ttas beloppen i
utgiftsdeklarationen ä ven retroaktivt och å terkrä vda belopp dras bort. Felaktigt
utbetalda medel som upptä cks efter rä kenskapså rets utgå ng rä ttas ä ven de omedelbart
och det å terkrä vda beloppet dras frå n nä stkommande mellanliggande ansö kan om
utbetalning. Aterkravet rä knas då till det aktuella rä kenskapså ret ä ven då
ursprungsbetalningen gjordes i ett tidigare rä kenskapså r.
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3.3.3 Bestämmelser för avdrag av belopp som återkrävts eller belopp som ska
dras tillbaka från utgifter som ska deklareras.
Avdrag av belopp som har å terkrä vts eller belopp som ska dras tillbaka frå n utgifter
som ska deklareras sker genom rä ttning i redovisningssystemet. Beloppen kommer
dä rmed inte med i nä stkommande utgiftsdeklaration. Felaktiga belopp ska rä ttas så
snart kä nnedom finns.

4. INFORMATIONSSYSTEM
4.1. Beskrivning av informationssystemen
4.1.1. Upprättande av ett elektroniskt datahanteringssystem
Informations‐ och redovisningssystemet ä r centraliserat och uppbyggt dels av
Tillvä xtverkets ä rendehanteringssystem (Nyps 2020, Min ansö kan) dels av
ekonomisystemet (fö r nä rvarande Agresso). Bå da systemen ä r driftsklara i relevanta
delar och har anvä nts under fö regå ende programperiod. Arendehanteringssystemet ä r
en vidareutveckling av det tidigare ä rendehanteringssystemet och ä gs och fö rvaltas av
Tillvä xtverket i egen IT‐miljö . All hantering sker inom ä rendehanteringssystemet samt
ekonomisystemet och hela verifieringskedjan gå r att fö lja i dessa system.

Figur 9. Arendehanteringssystemet systemstruktur
Registrera ansö kan
Projektansö kningar registreras i IT‐systemet. Den sö kande registrerar sin
projektansö kan i Min ansö kan varefter den skickas ö ver elektroniskt till Nyps. Vill den
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sö kande inte skicka in sin ansö kan elektroniskt kan den skrivas ut den och skickas in via
post. Ansö kan tas emot av Fö rvaltande myndighet och registreras dä refter manuellt i
Nyps av en registrator.
Samtliga inkomna projektansö kningar lagras i Nyps och tilldelas dä rigenom ett unikt
ä rende‐id.
Min ansö kan lagrar informationen i ett så kallat servicelä ge. Innan en ansö kan skickats
in och har statusen Sparad ä gs informationen den av den sö kande och kan på begä ran
inte lä mnas ut. Fö rst nä r informationen ä r skickad, lagrad i Nyps och diariefö rd kan den
begä ras ut.
Diariefö ring
Fö r de regionala strukturfondsprogrammen så sker diariefö ringen i Nyps2020.
Arendehantering
I Nyps registreras i kronologisk ordning korrespondens och ö vriga vä sentliga hä ndelser
i ett ä rende, frå n det att ansö kan inkommer tills ä rendet slutredovisas, avslutas och
arkiveras. Den fö rvaltande myndigheten ansvarar fö r att alla nö dvä ndiga uppgifter fö r
varje enskilt projekt registreras i Nyps, t.ex. stö dmottagarnas utgifter, fö rdelade per å r
och utgiftskategori, utbetald nationell offentlig medfinansiering liksom utbetalt stö d ur
Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Alla utbetalningar och all ekonomisk redovisning som fö rvaltande myndighet ansvarar
fö r genomfö rs i ekonomisystemet via en koppling till Nyps. En filö verfö ring sker varje
dygn frå n datasystemet Nyps till ekonomisystemet. Utbetalningar konteras automatiskt
och ett verifikationsnummer erhå lls frå n ekonomisystemet per automatik. Detta
innebä r att risken fö r felaktiga konteringar minimeras.
All bokfö ring avseende medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden lagras
elektroniskt i Nyps samt ekonomisystemet.
Arendehanteringssystemet, Nyps och Min ansö kan, bygger på en treskiktslö sning med
ett webbaserat presentationsskikt, ett logiskt skikt och ett databasskikt. Nyps ä r
primä rkä llan fö r all datalagring och systemkonfiguration. Via ett API distribueras
strukturerat data och dokumentation mellan systemen.

Figur. 10 Arendehanteringssystemets delar
Uppfö ljning och rapportering
Fö rvaltande myndighet fö rsä krar att NYPS kan:
‐
redovisa totala utgifter, bå de på projekt‐ och programnivå , fö r samtliga
regionala strukturfondsprogram samt att totala utgifter kan redovisas per insatsområ de
i respektive strukturfondsprogram.
‐
sammanstä lla och leverera de data och uppgifter om insatser fö r kontroll
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av handlingar och kontroller på plats enligt artikel 125.5.
Alla uppgifter som krä vs fö r redovisningen av genomfö randet av de regionala
strukturfondsprogrammen registreras i systemet och kan samlas in antingen direkt via
en rapportgenerator (BIRT) i NYPS eller frå n ett statistik‐ och analysverktyg (DI‐Diver)
som ä r kopplat till NYPS. Detta gä ller allt frå n finansiella uppgifter som krä vs fö r
attestering av uppgifter, kontroll och revision samt utvä rdering och ö vervakning av
verksamheten.

Figur 11. Koppling Nyps och analysverktygen
Ingen automatisk koppling finns idag vad avser ö verfö ring av uppgifter frå n NYPS till
SFC‐databasen. Fö rvaltande myndighet har behö righet till SFC och har så ledes kapacitet
att elektroniskt ö verfö ra data direkt till Kommissionen. Uppgifterna tas idag ut frå n
NYPS‐utdata eller DI‐Diver och matas manuellt in i SFC eller bifogas som filer.

4.1.2. Säkerställande av insamling, registrering och lagring av data
Fö rvaltande myndighet ansvarar fö r att alla nö dvä ndiga uppgifter fö r varje enskilt
projekt registreras i systemet i enlighet med kommissionens krav t.ex. stö dmottagarnas
utgifter fö rdelade på utgiftskategorier, utbetald nationell offentlig medfinansiering
liksom utbetalt stö d ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dä rigenom kommer
det att finnas mö jlighet att få fram finansiella uppgifter fö r hela eller delar av
programmet.

4.1.3. Säkerställande av registrering och lagring av ekonomiska data
Ekonomisystemet bestå r av normalt fö rekommande delar i ett ekonomisystem som
huvudbok, kund‐ och leverantö rsreskontra, etc. Systemet har frå ge‐ och
rapportfunktioner. Alla affä rshä ndelser få r ett verifikationsnummer och inordnas
kronologiskt och systematiskt enligt gä llande nationella regler. Systematiskt fö ljer
inordningen av verifikat en kontoplan som anvä nds av statliga myndigheter.
Ekonomisystemet ä r godkä nt av Ekonomistyrningsverket och tillgodoser ä ven de krav
som Riksrevisionen har.
Systemen mö jliggö r en sä rredovisning av Europeiska regionala utvecklingsfonden och
de olika prioriterade områ dena. Varje utbetalning få r ett eget verifikationsnummer.
Uppgifterna kan summeras utifrå n tidsperiod och projekt eller tidsperiod och program
etc. Systemen mö jliggö r en spå rbarhet i stö dmottagarnas betalningar på respektive å r.
Systemen mö jliggö r ä ven en kontroll av anslag och tillgä ngliga offentliga medel.

36(38)

Attesterande myndighet har specificerat, utifrå n tillä mplig fö rordning, kraven på det
datoriserade redovisningssystemet fö r rä kenskaper inklusive rä kenskaper ö ver
å tervunna belopp, belopp som ska å tervinnas samt indragna belopp. Specifikationen av
datasystemet uppfyller kraven på att kunna registrera och spara rä kenskaper, utarbeta
ansö kningar om utbetalningar samt redovisningar.

4.1.4. Upprätthållande av räkenskaper i elektronisk form
De detaljerade rä kenskaper som å terfinns i systemen gå r att sammanstä lla så att de
ö verensstä mmer med de samlade belopp som attesterats fö r kommissionen. Det ger
omvä nt en spå rbarhet som gå r ner till varje enskild verifikation.
Vid attestering erhå ller utbetalningarna till stö dmottagare i redovisningssystemet
statusen attesterade och ett attesteringsdatum. Beloppen rä knas också om till EUR i
samband med att de attesteras. På så sä tt erhå lls en sä rredovisning och rä kenskaper i
EUR ö ver utgifter som har deklarerats och motsvarande offentligt stö d som har
utbetalts till stö dmottagarna. Med hjä lp av attesteringsdatumet kan delsummor erhå llas
fö r varje insatsområ de i varje program. I nulä get ä r denna funktion inte i drift.

4.1.5. Räkenskaper för återkrav och tillbakadragna belopp
Fö r de betalningar som har erhå llit statusen attesterade med ett attesteringsdatum
redovisas beloppen i egna rä kenskaperna i enlighet med art 126 (h) i fö rordning (EU) nr
1303/2013. Korrigeringar av felaktiga, till stö dmottagare, utbetalda belopp sker i
redovisningssystemet av fö rvaltande myndighet med automatisk ö verfö ring till
kundreskontra. Registreringen erhå ller ett eget datum bå de vid korrigeringstillfä lle och
vid reglering. I nulä get ä r denna funktion inte i drift.

4.1.6. Räkenskaper för belopp som är föremål för rättslig eller administrativ
process
Beloppen å terfinns i en kundreskontra. I nulä get ä r denna funktion inte i drift.

4.1.7. Driftsättning av system
Ekonomisystemet ä r i drift och har anvä nts ä ven i fö regå ende programperiod.
Arendehanteringssystemets fö rsta leverans i produktion driftsä tts i december 2014.
Utveckling kommer att på gå under 2015‐2016. Bä gge systemen bedö ms kunna
registrera de nö dvä ndiga uppgifterna på ett tillfredsstä llande sä tt.

4.2. Förfaranden för att garantera IT‐systemens säkerhet
Alla anvä ndare i Nyps registreras i behö righetssystemet (KAP) och tilldelas en
behö righet utifrå n organisation, roll och arbetsuppgifter. Behö righeten i systemet styr
vem som kan gö ra vad, t.ex. vem som kan fatta beslut, registrera ä rende, diariefö ra
dokument eller ä ndra betalningsmottagare. Behö righeten har också ett beroende till
organisationstillhö righet. Det ä r inte mö jligt att dela ut behö righeter utanfö r den egna
organisationen utan att det finns en laglig grund, som kan vara t.ex. avtal mellan
organisationer.
Fö r att anvä nda tjä nsterna i Min ansö kan må ste den sö kande logga in via e‐legitimation
eller mjuk inloggning med ett anvä ndarkonto. Ett anvä ndarkonto kan ö verlå tas till en
annan person fö r att organisationer inte ska behö va skapa ett konto fö r varje ansö kan.
Kontroll av behö righet att fö reträ da projektet kontrolleras vid inlä mnandet av ansö kan.
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4.3 Information om huruvida systemen är driftsklara
Informationssystemet ä r centraliserat och uppbyggt av dels ä rendehanteringssystemet,
dels ekonomisystemet. Bå da systemen ä r driftsklara och uppfyller kommissionens krav
i de delar som ä r aktuella under 2015.

38(38)

