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Avdelning Regioner ar indelad i regioner och enheter som har den ansvarsfordelning
som framgar nedan.
Uppgifter som foljer av regleringsbrev for Tillvaxtverket och av andra beslut av
regeringen rorande myndigheten fordelas inom myndigheten i sarskild ordning.

Region Norra Sverige
Regionchefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Övre Norrland
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Vasterbottens och Norrbottens lan, samt i det arbetet utveckla och
forbattra forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika relevanta
aktorer. Enheten ska verka for att den utvecklingskraft och tillvaxtpotential som finns i
gles- och landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden nyttjas och
vidareutvecklas.
Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland
(med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga och
besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga ansokningar om
utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
10. Kommunikation
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Mellersta Norrland
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Jamtlands och Vasternorrlands lan, samt i det arbetet utveckla och
forbattra forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika relevanta
aktorer. Enheten ska verka for att den utvecklingskraft och tillvaxtpotential som finns i
gles- och landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden nyttjas och
vidareutvecklas..
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Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta
Norrland (med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att
handlagga och besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga
ansokningar om utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
10. Kommunikation
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Region Mellersta Sverige
Regionchefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Norra Mellansverige
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Varmlands, Dalarnas och Gavleborgs lan, samt i det arbetet utveckla och
forbattra forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika relevanta
aktorer. Enheten ska verka for att den utvecklingskraft och tillvaxtpotential som finns i
gles- och landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden nyttjas och
vidareutvecklas.
Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Norra
Mellansverige (med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att
handlagga och besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga
ansokningar om utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
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10. Kommunikation
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Östra Mellansverige
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Östergotlands, Sodermanlands, Uppsala, Vastmanlands och Örebro lan,
samt i det arbetet utveckla och forbattra forutsattningarna for dialog, samarbete och
larande mellan olika relevanta aktorer. Enheten ska verka for att den utvecklingskraft
och tillvaxtpotential som finns i gles- och landsbygder, sma och medelstora stader samt
storstadsomraden nyttjas och vidareutvecklas.
Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Östra
Mellansverige (med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att
handlagga och besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga
ansokningar om utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
10. Kommunikation
Enheten ska aven handlagga och besluta om projektmedel av det nationella regionalfondsprogrammet i arenden dar Tillvaxtverket har ansokt om stod genom avdelning
Foretag samt handlagga ansokningar om utbetalning och ta fram underlag for
utgiftsdeklarationer for dessa delar av programmet.
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Stockholm
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Stockholms lan, samt i det arbetet utveckla och forbattra
forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika relevanta aktorer.
Enheten ska verka for att den utvecklingskraft och tillvaxtpotential som finns i gles- och
landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden nyttjas och
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vidareutvecklas.
Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm (med
undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga och besluta
om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga ansokningar om
utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
10. Kommunikation
Enheten ska vidare samordna myndighetens handlaggning av ansokningar om
utbetalning av andra stod an fran Europeiska regionala utvecklingsfonden inom
enheterna Affarsutveckling, Miljo och innovation, Entreprenorskap och Regionala
miljoer.
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Region Södra Sverige
Regionchefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Skåne-Blekinge
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Skane och Blekinge lan, samt i det arbetet utveckla och forbattra
forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika relevanta aktorer.
Enheten ska verka for att den utvecklingskraft och tillvaxtpotential som finns i gles- och
landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden nyttjas och
vidareutvecklas.
Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Skane-Blekinge
(med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga och
besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga ansokningar om
utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forvaltningsforklaringar till kommissionen
Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Lagesrapporter till Regeringskansliet
Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
Projekt- och systemrevisioner
Utvardering
Kommunikation

Enheten ska vara nationell kontaktpunkt for strukturfondsprogrammet Urbact inom
malet Europeiskt territoriellt samarbete.
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Västsverige
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Hallands och Vastra Gotalands lan, samt i det arbetet utveckla och
forbattra forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika relevanta
aktorer. Enheten ska verka for att den utvecklingskraft och tillvaxtpotential som finns i
gles- och landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden nyttjas och
vidareutvecklas.
Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Vastsverige
(med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga och
besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga ansokningar om
utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Projekt- och systemrevisioner
8. Utvardering
9. Kommunikation
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Småland och öarna
Enheten ansvarar for att genomfora insatser som framjar ett aktivt regionalt
tillvaxtarbete i Kronobergs, Jonkopings, Kalmar och Gotlands lan, samt i det arbetet
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utveckla och forbattra forutsattningarna for dialog, samarbete och larande mellan olika
relevanta aktorer. Enheten ska verka for att den utvecklingskraft och tillvaxtpotential
som finns i gles- och landsbygder, sma och medelstora stader samt storstadsomraden
nyttjas och vidareutvecklas.
Enheten ska vidare genomfora det regionala strukturfondsprogrammet Smaland och
oarna (med undantag for finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga
och besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande, handlagga ansokningar
om utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
10. Kommunikation
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Öresund-Kattegat-Skagerrak – Förvaltningskontoret
Enheten ansvarar for forvaltning och genomforande av det gransregionala
samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS), och bitrads av programmets
gemensamma sekretariat. Ansvaret innefattar att forvalta programmet samt ekonomisk
forvaltning och kontroll, bl.a. urval av projekt, beslut om stod, stod till arbetet i
programmets Övervakningskommitte, och att ta fram underlag till foljande rapporter.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
10. Kommunikation
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
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Enheten Öresund-Kattegat-Skagerrak – Det gemensamma sekretariatet
Enheten ar organisatoriskt en del av forvaltande myndighet, och bistar den i
genomforandet av det gransregionala samarbetsprogrammet Öresund-KattegatSkagerrak (ÖKS). Enheten arbetar for hela programomradet. Ansvaret innefattar bl.a. att
informera och ge rad till potentiella projektagare, handlagga och bereda
projektansokningar samt ansokningar om utbetalning, att stodja arbetet i programmets
styrkomitteer, samt att bista forvaltande myndighet med att ta fram underlag till
rapporter m.m.
Enhetschefen rapporterar till regionchefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten internationell regionsamverkan
Enheten ansvarar for att utveckla samarbetet over nationsgranser, med utgangspunkt i
de territoriella samarbetsprogram som Sverige deltar i. Enheten ska samordna, utveckla
och sprida kunskap om europeiska territoriella samarbetsprogram som Sverige
omfattas av. Kunskapsutvecklingen avser programmens omfattning, inriktning, resultat
och andra lardomar som starker det regionala tillvaxtarbetet,
Enheten ska utgora s.k. First Level Control, dvs. svara for kontroller i de territoriella
programmen i enlighet med vad som framgar av forordningen (2014:1385) om
forvaltning av EU:s strukturfonder.
Enheten ska vidare samordna, utveckla och sprida kunskap om Östersjoregionens
utmaningar och mojligheter for ett effektivt genomforande av EU:s strategi for
Östersjoregionen, samt vara sekretariat for den nationella kommitte som, inom ramen
for det transnationella regionalfondsprogrammet for Östersjoregionen har till uppgift
att skapa regional forankring och inhamta regional kunskap infor beslut som ror stod.
Enheten ska aven i ovrigt framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
Enhetschefen rapporterar till avdelningschefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten regionalt tillväxtarbete
Enheten ansvarar for att koordinera och delta i nationella natverk som samlar regionalt
tillvaxtansvariga, strukturfondspartnerskap samt myndigheter och andra organisationer med uppdrag inom regionalt tillvaxtarbete, samt for att delta i, samordna och folja
upp strategier och program inom det regionala tillvaxtarbetet. Enheten ska aven
formedla kunskap till andra myndigheter, regionalt tillvaxtansvariga och andra
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relevanta aktorer om regionalt tillvaxtarbete.
Enheten ska utgora kansli at Forum for hallbar regional tillvaxt och attraktionskraft.
Enheten har det overgripande ansvaret for Tillvaxtverkets arbete med att samordna
genomforandet av de regionala strukturfondsprogrammen med genomforandet av
ovriga program och fonder inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna i
Sverige (fondsamordning).
Enhetschefen rapporterar till avdelningschefen.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Regionala miljöer
Enheten ska arbeta for att starka attraktiva miljoer for naringslivets utveckling och
konkurrenskraft med utgangspunkt i de forutsattningar som finns pa den plats dar
foretagen verkar. Enheten ska
1. framja tillgangligheten till kommersiell och offentlig service for foretag och
medborgare i serviceglesa omraden,
2. tillhandahalla expert- och kunskapsstod inom omradet tillganglighet,
3. arbeta med fragor om riksintresse avseende omraden for industriell produktion
i enlighet med 3 kap. 8 § miljobalken (1998:808) och forordningen (1998:896)
om hushallning med mark- och vattenomraden m.m,
4. formedla kunskap till andra myndigheter, regionalt tillvaxtansvariga och andra
relevanta aktorer om tillganglighet till kommersiell och offentlig service,
5. arbeta med tillvaxtskapande samhallsplanering,
6. forstarka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna, och
7. vara stodmyndighet till landsbygdsprogrammet.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
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