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Arbetsordning för Tillväxtverket
Denna arbetsordning har beslutats med stö d av 4 § myndighetsfö rordningen
(2007:515), och kompletterar fö rordningen (2009:145) med instruktion fö r
Tillvä xtverket.
Arbetsordningen beslutades fö rsta gå ngen den 15 februari 2016 (dnr D‐2016‐20).
Denna reviderade version av arbetsordningen trä der i kraft den 20 februari 2018.
Styrelsens arbetsordning av den 24 oktober 2012 (dnr 001‐2011‐4769) gä ller
fortfarande fö r ä renden inom ramen fö r fö rvaltning av strukturfondsprogram som avser
programperioden 2007–2013.
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1 Allmänt
Denna arbetsordning faststä lls av styrelsen fö r ett å r i sä nder, fö rsta gå ngen den
15 februari 2016, och revideras vid behov.

2 Styrelsens ansvar och uppgifter
Av 3 § myndighetsfö rordningen (2007:515) framgå r att styrelsen ansvarar infö r
regeringen fö r verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gä llande
rä tt och de fö rpliktelser som fö ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att
den redovisas på ett tillfö rlitligt och rä ttvisande sä tt samt att myndigheten hushå llar vä l
med statens medel.
Styrelsen ska, enligt 4 § myndighetsfö rordningen,
1. besluta en arbetsordning,
2. i arbetsordningen besluta de nä rmare fö reskrifter som behö vs om
myndighetens organisation, arbetsfö rdelningen mellan styrelse och
myndighetschef, delegeringen av beslutanderä tt inom myndigheten,
handlä ggningen av ä renden och formerna i ö vrigt fö r verksamheten,
3. besluta en verksamhetsplan fö r myndigheten,
4. sä kerstä lla att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som
fungerar på ett betryggande sä tt, och
5. avgö ra andra ä renden som har principiell karaktä r eller stö rre betydelse eller
som avser fö reskrifter, om ä rendena inte ska avgö ras av
personalansvarsnä mnden.
Av 10 § internrevisionsfö rordningen framgå r att styrelsen ska besluta om
1. riktlinjer fö r internrevisionen,
2. revisionsplan fö r internrevisionen, och
3. å tgä rder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer.
Av 2 kap. 8 § och 8 kap. 1 § fö rordningen (2000:605) om å rsredovisning och
budgetunderlag framgå r att å rsredovisningen och delå rsrapporten ska skrivas under av
styrelsen. Vidare anges i bestä mmelserna att styrelsen, i anslutning till underskriften i
å rsredovisningen, ska lä mna en bedö mning huruvida den interna styrningen och
kontrollen ä r betryggande.

3 Styrelsens arbetsformer
3.1 Styrelsemöten
Styrelsen sammankallas på ordfö randens initiativ minst fyra gå nger per å r.
Vid vart och ett av dessa mö ten ska fö ljande ä renden behandlas.
 Genomgå ng och godkä nnande av fö regå ende mö tesprotokoll
 Generaldirektö rens rapportering enligt bilaga 2.
 Ovriga fö rekommande frå gor som enligt bilaga 1 ska understä llas styrelsen fö r
beslut
Vidare ska vid ordinarie styrelsemö te, utö ver ovan angivna å terkommande
fö redragningspunkter, å rligen fö rekomma fö ljande.
 Beslut om å rsredovisning
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Genomgå ng av rapport frå n riksrevisionen
Val av vice ordfö rande
Val av ledamö ter till revisionsutskottet
Beslut om budgetunderlag
Beslut om verksamhetsplan och budget fö r kommande å r
Sammanträ desplan med ä rendeplanering fö r det kommande å ret
Riktlinjer fö r internrevisionen fö r kommande å r
Revisionsplan fö r internrevisionen fö r kommande å r
Internkontrollplan fö r kommande å r
Beslut om å tgä rder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer
Diskussion av myndighetens vision och lå ngsiktiga inriktning
Utvä rdering av styrelsens arbetsformer med genomgå ng och faststä llande av
(eventuellt ä ndrad) arbetsordning med bilagor

En grafisk beskrivning av styrelsens arbetså r å terfinns som bilaga 4.
Hä rutö ver kan extra styrelsemö ten hå llas vid behov, också per telefon, genom
videokonferens eller genom kontakter mellan ordfö randen och de andra ledamö terna
(per capsulam) enligt 12 § myndighetsfö rordningen (2007:515).

3.2 Beslutsförhet
Av 11 och 12 §§ myndighetsfö rordningen (2007:515) framgå r fö ljande. Styrelsen ä r
beslutfö r nä r ordfö randen och minst hä lften av de andra ledamö terna ä r nä rvarande.
Om ett ä rende ä r så brå dskande att styrelsen inte hinner sammanträ da fö r att behandla
det, få r ä rendet avgö ras genom kontakter mellan ordfö randen och de andra
ledamö terna. Om inte heller detta hinns med eller ä r lä mpligt, få r ordfö randen ensam
avgö ra ä rendet. Ett så dant beslut ska anmä las vid nä sta sammanträ de med styrelsen.

3.3 Beslutsform
Styrelsens ä renden ska avgö ras efter fö redragning, om inte ä rendet ska avgö ras per
capsulam.

3.4 Närvaro vid styrelsemöten
Vid styrelsens sammanträ den nä rvarar generaldirektö rens stä llfö reträ dare och
styrelsens sekreterare. Ovriga tjä nstemä n ä r nä rvarande vid fö redragning och
behandling av sina ä renden eller i den utsträ ckning som ordfö randen eller
generaldirektö ren beslutar.
Två fö reträ dare fö r Tillvä xtverkets arbetstagarorganisationer har rä tt att nä rvara och
yttra sig i styrelsen.

3.5 Kallelse till styrelsemöten
Kallelse till sammanträ de, fö rslag till dagordning samt ö vriga underlag ska om mö jligt
vara styrelsen, personalfö reträ darna och fö redragande tillhanda senast en vecka fö re
mö tet, dock senast sista vardagen fö re den helg som infaller nä rmast fö re
sammanträ det. I underlaget ska i fö rekommande fall redovisas fö rslag till styrelsens
beslut.
Om ett ä rende ska avgö ras genom kontakter mellan ordfö randen och de andra
ledamö terna enligt 12 § myndighetsfö rordningen (2007:515) ska underlag tillstä llas
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styrelsen och personalfö reträ darna så snart det ä r mö jligt.

3.6 Protokoll
Protokoll fö rs av sekreteraren fö r varje sammanträ de som styrelsen hå ller.
Styrelsens protokoll, som justeras av ordfö randen samt av en vid varje mö te utsedd
ledamot, ska å terge fö rslag och beslut samt numreras i obruten nummerfö ljd per
kalenderå r. Protokollet ska, fö r varje beslutspunkt, visa dagen fö r beslutet, vem som har
varit fö redragande och vem som har varit med vid den slutliga handlä ggningen utan att
delta i avgö randet. Till originalprotokollen ska fogas fö redragningspromemorior eller
annat underlag i den utsträ ckning som det behö vs fö r att faststä lla styrelsens beslut.
Om ett ä rende har avgjorts genom kontakter mellan ordfö randen och de andra
ledamö terna enligt 12 § myndighetsfö rordningen (2007:515) ska samtliga ledamö ter
justera protokollet.
En styrelseledamot har rä tt att reservera sig mot ett beslut genom att lå ta anteckna
avvikande mening. Avvikande mening ska anmä las innan beslutet expedieras eller få r
sin slutliga form.
Protokoll ska normalt skickas fö r justering inom två veckor efter sammanträ det.
Justerat protokoll ska distribueras med handlingarna infö r nä stkommande
sammanträ de. Om ett besluts ikraftträ dande brå dskar kan styrelsen besluta om
omedelbar justering av protokollet.

4 Arbetsfördelningen mellan styrelsen och generaldirektören
4.1 Styrelsen
Styrelseledamö terna ska bidra med sina kunskaper och erfarenheter fö r att skapa goda
fö rutsä ttningar fö r ett aktivt och effektivt styrelsearbete och en strategisk styrning av
myndigheten. Ledamö terna fö rutsä tts
 ta initiativ utifrå n sina sä rskilda kompetensområ den,
 bidra med erfarenheter frå n andra styrelser,
 bidra med ekonomisk eller juridisk kunskap,
 bidra till en god omvä rldsbevakning,
 bidra i ett strategiskt planeringsarbete,
 bidra till att hantera konflikter, och
 uppmä rksamma avvikelser och varningssignaler.
Styrelsen ska bevaka att det finns en ä ndamå lsenlig internkontroll inom myndigheten.
Styrelsen ska besluta i de ä renden som fö ljer av bilaga 1 och i de andra ä renden som
generaldirektö ren hä nskjuter till styrelsen fö r beslut.
Om det fö r nå gon styrelseledamot uppkommer en jä vssituation ska detta omedelbart
hä nskjutas till ordfö randen fö r beslut om hantering.

4.1.1 Styrelsens ordförande
Styrelsens ordfö rande ska
 genom kontakter med generaldirektö ren fö lja myndighetens utveckling,
 se till att styrelsens ledamö ter genom generaldirektö rens fö rsorg fortlö pande
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få r den information som behö vs fö r att fö lja myndighetens stä llning,
ekonomiska planering och utveckling,
samrå da med generaldirektö ren i strategiska frå gor, och
ansvara fö r kallelse till och dagordning fö r styrelsemö ten samt vara ordfö rande
på dessa.

Styrelsens ordfö rande attesterar generaldirektö rens kostnader.

4.1.2 Revisionsutskottet
Styrelsen har ett utskott som stö ttar internrevisionen i dess arbete och fö rbereder
ä renden infö r styrelsens beslut. Utskottet bestå r av två styrelseledamö ter som utses
å rligen av styrelsen.

4.2 Generaldirektören
Generaldirektö ren ansvarar fö r att styrelseledamö terna ges goda fö rutsä ttningar att
bidra med sina kunskaper och erfarenheter enligt punkten 4.1.
Generaldirektö ren ansvarar fö r att ta fram erforderligt informations‐ och
beslutsunderlag samt, i samrå d med styrelsens ordfö rande, fö rslag till dagordning infö r
styrelsemö tet samt att protokoll efter styrelsemö ten sä nds till styrelseledamö terna.
Generaldirektö ren ansvarar fö r beredning och genomfö rande av styrelsens
beslutsä renden.
Generaldirektö ren ska se till att styrelsens ledamö ter lö pande få r den information som
behö vs fö r att styrelsen ska kunna fö lja myndighetens stä llning, likviditet och utveckling
samt i ö vrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska fö rhå llanden i
enlighet med bilaga 2.
Generaldirektö ren ska hä nskjuta de ä renden som fö ljer av bilaga 1 till styrelsen fö r
beslut. Generaldirektö ren få r ä ven hä nskjuta andra ä renden till styrelsen fö r beslut.
Generaldirektö ren få r fatta beslut i andra frå gor ä n så dana som framgå r av bilaga 1.
Generaldirektö ren ansvarar fö r att fullgö ra de uppgifter som å ligger myndighetens
ledning avseende Regelrå det.
Generaldirektö ren attesterar kostnader gä llande styrelsen.

4.2.1 Vidaredelegering
I frå gor som generaldirektö ren få r besluta i, få r generaldirektö ren vidaredelegera till
nå gon annan tjä nsteman eller grupp av tjä nstemä n att fatta beslut, utom i fö ljande fall.
1. Fö rdelning av resurser inom myndigheten. Generaldirektö ren få r dock delegera
till nå gon annan tjä nsteman eller grupp av tjä nstemä n att besluta om fö rdelning
av resurser inom en avdelning.
2. Anstä llningar och uppsä gningar av avdelningschefer
3. Interna regler om oegentligheter, jä v och bisysslor
4. Beslut om stö d och utbetalning till fristå ende projekt och projekt inom ramen
fö r beslutade program ö ver 30 miljoner kronor
5. Aterkrav ö ver 30 miljoner kronor
6. Eftergifter av statens fordringar ö ver 10 miljoner kronor
7. Beslut eller avtal ö ver 12 miljoner kronor som medfö r ekonomiska å taganden
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(utgifter) fö r myndigheten
8. Attestering av styrelsens kostnader
Generaldirektö rens delegationer ska vara skriftliga om inte delegeringen avser en frå ga
som ä r av mindre vikt. Delegerad beslutsrä tt få r endast vidaredelegeras om den rä tten
framgå r av det ursprungliga delegeringsbeslutet.

4.2.2 Delegering till ställföreträdande generaldirektören
I ä renden dä r generaldirektö ren har fattat beslut om stö d få r stä llfö reträ dande
generaldirektö ren fatta beslut om utbetalning oavsett belopp. Stä llfö reträ dande
generaldirektö ren få r fatta beslut ä ven i andra fall dä r generaldirektö ren av formella
skä l ä r fö rhindrad att fatta beslut.
Stä llfö reträ dande generaldirektö ren få r ä ven fatta beslut om generaldirektö ren av nå got
skä l inte ä r tillgä nglig, och det inte utan olä genhet gå r att avvakta med ett beslut som
ligger på generaldirektö ren att fatta.
Stä llfö reträ dande generaldirektö ren få r teckna myndighetens firma.

5 Kommunikation
Styrelsen ska hå llas informerad av generaldirektö ren om frå gor som rö r myndigheten
som kan fö rvä ntas vara av allmä nt intresse.
Generaldirektö ren ska fortlö pande hå lla organisationen underrä ttad om vä sentliga
beslut och annan information som behandlats i styrelsen och som organisationen
behö ver ta del av fö r att på bä sta sä tt kunna fullgö ra sina arbetsuppgifter i enlighet med
styrelsens vid var tid gä llande riktlinjer.
Styrelsen beslutar ä ven i ö vriga frå gor som generaldirektö ren hä nvisar till styrelsen.
Vid formella dialoger med fö reträ dare fö r regeringen eller riksdagen, medverkar
styrelsens ordfö rande och/eller generaldirektö ren. Andra ledamö ters deltagande
avgö rs av ordfö randen efter behov eller ö nskemå l.

6 Myndighetens organisation
Myndigheten ska ha den ö vergripande organisation som framgå r av bilaga 3.
Om Tillvä xtverket sjä lvt ansö ker om medel ur nå got program som myndigheten
fö rvaltar, få r stö dä rendet inte hanteras av nå gon enhet inom samma avdelning som den
enhet som har gjort ansö kan.
Generaldirektö ren beslutar om formerna i ö vrigt fö r verksamheten.

7 Undantag
Undantag frå n denna arbetsordning beslutas av styrelsen.
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Bilaga 1 till Arbetsordning för Tillväxtverket

Frågor att hänskjuta till styrelsen för beslut
Generaldirektören ska hanskjuta följande fragör till styrelsen för beslut.
Följande ska alltid beslutas av styrelsen.
1. Styrelsens arbetsördning, med de narmare föreskrifter söm anges i 4 § 2
myndighetsförördningen (2007:515)
2. Styrelsens vice ördförande
3. Ledamöter till styrelsens revisiönsutskött
4. Verksamhetsplan med budget, inklusive investeringar, för myndigheten
5. Myndighetens budgetunderlag
6. Myndighetens arsredövisning
7. Myndighetens delarsrappört
8. Åtgarder med anledning av Riksrevisiönens iakttagelser öch rekömmendatiöner
samt den redövisning söm myndigheten ska lamna enligt 28 §
myndighetsförördningen
9. Investeringar inöm förvaltningsanslaget av sarskild vikt för verksamheten
10. Riktlinjer för internrevisiönen
11. Revisiönsplan för internrevisiönen
12. Interköntröllplan
13. Åtgarder med anledning av internrevisiönens iakttagelser öch
rekömmendatiöner
14. Myndighetens föreskrifter söm kungörs i Tillvaxtverkets författningssamling,
TVFS
15. Årenden i övrigt söm ar av strategisk betydelse, öm arendena inte ska avgöras
av persönalansvarsnamnden

Sida 1(1)

Tillväxtverket

Bilaga 2 till Arbetsordning för Tillväxtverket

Generaldirektörens rapportering till styrelsen
Ansvarsfördelning
Generaldirektören ska se till att styrelsen löpande far rappörtering öm utvecklingen av
myndighetens verksamhet, daribland utvecklingen av myndighetens resultat, stallning
öch likviditet samt införmatiön öm viktiga handelser.
All rappörtering syftar till att ge styrelsen möjlighet att göra valgrundade bedömningar
av utvecklingen av myndighetens verksamhet öch ekönömiska resultat. Rappörteringen
ska hallas körtfattad öch inriktas pa vasentlighet öch risk.

Ekonomisk rapportering samt budget och årsredovisning
Ekönömisk rappört ska lamnas kvartalsvis till styrelsen öch innehalla följande.
• Siffrör för berörd periöd öch ackumulerat jamfört med mötsvarande periöd
föregaende ar
• Prögnös jamfört med budget för helar
Den ekönömiska rappörten ska avse följande.
• Förvaltningsanslag per avdelning
• 1:1- öch 1:5-anslagen per prögram
• Beslutade öch utbetalade transpörtbidrag
• Beslutade öch utbetalade stöd inöm regiönalfönden
I rappörten lamnas aven införmatiön öm planerad verksamhet av sarskild vikt.
Förslag till budget för nasta verksamhetsar ska tillstallas styrelsen i göd tid före
innevarande verksamhetsars utgang.
Förslag till arsredövisning ska tillstallas styrelsen i början av verksamhetsaret i sadan
tid att styrelsen kan fatta beslut öm den enligt gallande lagstiftning.

Rapportering avseende den operativa verksamheten
Till varje styrelsemöte ska generaldirektören lamna en skriftlig rappört söm
sammanfattar det öperativa arbetet i myndigheten. Rappörten ska innehalla
införmatiön öm följande.
• Nya öch avrappörterade regeringsuppdrag
• Regeringsbeslut söm direkt berör Tillvaxtverket
• Besvarade remisser
• Resultat fran allmanna undersökningar öm attityder, uppfattningar öch behöv
hös myndighetens kunder, aktörer öch medarbetare
• Skrivelser fran Riksrevisiönen
• Uppkömna tvister av betydelse
• Uppsagning av för myndigheten viktigare avtal
• Andra ömstandigheter söm ar av vikt för styrelsen att kanna till
Mellan styrelsemötena öch rappörttillfallena införmerar generaldirektören löpande
styrelsens ördförande öm vasentligare handelser i verksamheten. Vid behöv införmeras
aven övriga ledamöter.
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Bilaga 3 till Arbetsordning för Tillväxtverket

Myndighetens organisation
Avdelningar
Tillväxtverkets verksämhet är under generäldirektören örgäniseräd i tre öperätivä öch
tre stödjände ävdelningär.

GD-stab
Under generäldirektören finns en stäb, söm ärbetär med strätegiskä utvecklingsfrägör
öch änsvärär för ätt bistä generäldirektören i beslutfättändet.

Förvaltande och attesterande myndighet
Inöm Tillväxtverket finns funktiöner för förvältände öch ättesterände myndighet för de
ättä regiönälä strukturföndsprögrämmen öch det nätiönellä regiönälföndsprögrämmet
inöm mälet Investeringär för tillväxt öch sysselsättning sämt för prögrämmet ÖresundKättegätt-Skägerräk inöm mälet Euröpeiskt territöriellt sämärbete.
De uppgifter söm utförs i röllen ätt värä förvältände myndighet skä hälläs ätskildä frän
utförändet äv uppgifter söm ättesterände myndighet. Funktiöner för utförändet äv
uppgifter söm förvältände myndighet skä värä örgäniseräde inöm de öperätivä
ävdelningärnä. Stöd fär ges frän de stödjände ävdelningärnä. Funktiöner för utförändet
äv uppgifter söm ättesterände myndighet skä värä örgäniseräde inöm ävdelning
Förvältning.

Regelrådet
Inöm myndigheten finns ett särskilt beslutsörgän söm benämns Regelrädet, söm här de
uppgifter, den sämmänsättning öch det änsvär söm främgär äv 17–19 §§ förördningen
(2009:145) med instruktiön för Tillväxtverket.

Personalansvarsnämnd
Inöm myndigheten finns en persönälänsvärsnämnd, söm här de uppgifter m.m. söm
främgär äv 25 § myndighetsförördningen (2007:515).

Internrevision
Inöm myndigheten finns en internrevisiön, söm här de uppgifter söm främgär äv
internrevisiönsförördningen (2006:1228). Internrevisiönen är direkt underställd
styrelsen.
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Bilaga 4 till Arbetsordning för Tillväxtverket

Styrelsens arbetsår
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