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Arbetsordning för Tillväxtverket
Denna arbetsordning har beslutats med stö d av 3 § myndighetsfö rordningen
(2007:515) och styrelsens arbetsordning och kompletterar fö rordningen (2009:145)
med instruktion fö r Tillvä xtverket.
Arbetsordningen beslutades fö rsta gå ngen den 16 september 2016 (dnr 1.3.3-A 20161421). Denna reviderade version av arbetsordningen trä der i kraft den 6 april 2020.
Fö r ä renden inom ramen fö r fö rvaltning av EU:s strukturfonder 2007–2013 och tidigare
program gä ller ä ldre arbetsordningar i tillä mpliga delar.
Det som anges om interna styrdokument gä ller så dana dokument som har beslutats
efter den 19 april 2017. Interna styrdokument som har beslutats senast den 10 april
2017 upphö r att gä lla den 16 april 2021. Detta gä ller dock inte handbö ckerna fö r EUstö d.
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Tillvä xtverkets organisation .................................................................................................................. 4
Styrelsen .................................................................................................................................................. 4
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Tillväxtverkets uppgifter
Tillvä xtverkets uppgifter m.m. framgå r av fö rordningen (2009:145) med instruktion fö r
Tillvä xtverket, av regleringsbrev fö r Tillvä xtverket och av andra beslut av regeringen
rö rande myndigheten.
Av 1 § fö rordningen med instruktion fö r Tillvä xtverket framgå r att Tillvä xtverkets
huvuduppgifter ä r att i alla delar av landet frä mja hå llbar nä ringslivsutveckling och
hå llbar regional tillvä xt samt genomfö ra strukturfondsprogram.
De insatser som Tillvä xtverket utvecklar och genomfö r ska, enligt 5 § fö rordningen med
instruktion fö r Tillvä xtverket,
1. beakta skillnader i fö rutsä ttningar i olika typer av regioner, i gles- och
landsbygder, i små och medelstora stä der och i storstadsområ den,
2. utgå frå n fö retagens och fö retagarnas behov,
3. beakta kvinnors och mä ns fö rutsä ttningar,
4. vara marknadskompletterande och konkurrensneutrala, och
5. beakta sociala och miljö mä ssiga aspekter.
Styrelsen preciserar inom ramen fö r regeringens beslut må len fö r verksamheten och
dess inriktning i en å rligen faststä lld verksamhetsplan med budget.

Rättsliga grunder för Tillväxtverkets verksamhet
I bilaga 1 å terfinns en sammanstä llning ö ver de viktigaste regelverk som styr
Tillvä xtverkets verksamhet.
Utö ver de regelverk som anges i bilagan styrs Tillvä xtverkets verksamhet av
 andra lagar och fö rordningar samt fö reskrifter frå n andra myndigheter som ä r
tillä mpliga på verksamheten,
 andra EU-bestä mmelser som ä r tillä mpliga på verksamheten,
 sä rskilda uppdrag och andra beslut frå n regeringen samt frå n andra statliga
myndigheter,
 avtal som rö r de anstä llda på myndigheten,
 styrelsens arbetsordning, denna arbetsordning samt Tillvä xtverkets ö vriga
interna styrdokument.

Tillväxtverkets interna styrdokument
Inom Tillvä xtverket finns fö ljande interna styrdokument.
Policyer uttrycker myndighetens ö vergripande viljeinriktning inom ett visst områ de.
Policyer ä r styrande fö r myndighetens fö rhå llningssä tt och handlande inom ett visst
områ de eller i en viss frå ga, men innehå ller i sig inte nå gra konkreta handlingsregler.
Arbetsordningar beskriver organisationen på en ö vergripande nivå .
Planer ä r en sammanstä llning av tidsbundna aktiviteter fö r att uppnå uttalade må l. I ett
plandokument kan ä ven en strategi fö r att uppnå planens må l redovisas. Planer ä r av
fö rhå llandevis lå ngsiktig och betydande karaktä r. Planer på individnivå , t.ex. må l- och
utvecklingsplaner fö r medarbetare, rä knas inte som styrdokument.
Interna regler beskriver specifika moment eller arbetsuppgifter som alla anstä llda har
ansvar att fö lja. Reglerna kan innehå lla bå de bindande regler, så kallade ”ska-regler”,
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riktlinjer som ä ven tillå ter alternativa handlingssä tt samt vä gledningar som redovisar
eventuella regler som gä ller fö r ett visst områ de liksom ä ven praxis och exempel på bra
arbetssä tt.
Samtliga interna styrdokument ska diariefö ras och publiceras på intranä tet. Interna
regler ska ä ven listas i en sä rskild fö rteckning.
Chefsjuristen få r besluta interna regler om den nä rmare utformningen av Tillvä xtverkets interna styrdokument och om fö rteckningen ö ver interna styrdokument.

Tillväxtverkets organisation
Styrelsen
Av 14 § fö rordningen (2009:145) med instruktion fö r Tillvä xtverket framgå r att
Tillvä xtverket leds av en styrelse. Styrelsen utses av regeringen.
Av styrelsens arbetsordning framgå r att styrelsen har ett revisionsutskott, som stö ttar
internrevisionen i dess arbete och fö rbereder ä renden infö r styrelsens beslut.

Generaldirektören
Enligt 20 § fö rordningen (2009:145) med instruktion fö r Tillvä xtverket ä r generaldirektö ren myndighetschef. Generaldirektö ren utses av regeringen.
Generaldirektö ren har till sitt stö d en ledningsgrupp bestå ende av de medarbetare som
generaldirektö ren bestä mmer ska ingå , antingen permanent eller vid enskilda mö ten.

GD-staben
Under generaldirektö ren finns en stab, som arbetar med strategiska utvecklingsfrå gor,
och ansvarar fö r att bistå generaldirektö ren i beslutsfattandet, exempelvis vid
beredningar och i ledningsgruppen. GD-staben leds av en stabschef.

Avdelningar, enheter och grupper
Av styrelsens arbetsordning framgå r att Tillvä xtverkets verksamhet under generaldirektö ren ä r organiserad i tre operativa och tre stö djande avdelningar. Varje avdelning
leds av en avdelningschef. Inom avdelning Regioner finns ä ven en stä llfö reträ dande
avdelningschef. Inom avdelning Fö retag finns ä ven en biträ dande avdelningschef.
Avdelningarna kan vara indelade i enheter och grupper. Varje enhet leds av en
enhetschef. Enhetschefer rapporterar till avdelningschefen, fö rutom chefen fö r enheten
Oresund-Kattegat-Skagerrak, som rapporterar till stä llfö reträ dande avdelningschefen
fö r avdelning Regioner och fö rutom enhetscheferna fö r enheterna Korttidsarbete
handlä ggning 1 - Korttidsarbete handlä ggning 6 och Korttidsarbete Kund & support
som rapporterar till biträ dande avdelningschefen fö r avdelning Fö retag. Varje grupp
leds av en gruppchef. Gruppcheferna rapporterar till enhetschefen.
Av bilaga 2 framgå r vilka avdelningar som finns inom Tillvä xtverket, samt vilka
ansvarsområ den och vilken indelning i enheter och grupper som avdelningarna har.
Uppgifter som fö ljer av regleringsbrev fö r Tillvä xtverket och av andra beslut av
regeringen rö rande myndigheten fö rdelas inom myndigheten i sä rskild ordning.
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Samtliga avdelningar ska frä mja svenskt deltagande och bistå Regeringskansliet i
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområ de.

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 om
faststä llande av gemensamma bestä mmelser fö r bl.a. Europeiska regionala
utvecklingsfonden.

Chef för förvaltande 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 för förvaltande myndighet
Under chefen fö r fö rvaltande myndighet finns två operativa chefer fö r fö rvaltande
myndighet. Chefen fö r avdelningen Regioner ä r operativ chef fö r fö rvaltande myndighet
fö r de å tta regionala strukturfondsprogrammen samt fö r programmet OresundKattegat-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. Chefen fö r avdelning Kvalitet och kontroll har ett ö vergripande
ansvar fö r samordningen av arbetet inom fö rvaltande myndighet.

Förvaltnings- och kontrollsystemet
Chefen fö r avdelning Kvalitet och kontroll 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.

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 om
faststä llande av gemensamma bestä mmelser fö r bl.a. Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Funktionen ä r organisatoriskt placerad inom avdelning
Myndighetsstö d och leds av en egen chef.

Regelrådet
Inom myndigheten finns ett sä rskilt beslutsorgan som benä mns Regelrå det, som har de
uppgifter, den sammansä ttning och det ansvar som framgå r av 17–19 §§ fö rordningen
(2009:145) med instruktion fö r Tillvä xtverket.
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Delegationen för cirkulär ekonomi
Inom myndigheten finns ett sä rskilt rå dgivande organ som benä mns Delegationen fö r
cirkulä r ekonomi.

Stödmyndighet för landsbygdsprogrammet
Myndigheten ä r stö dmyndighet till Statens jordbruksverk fö r Europeiska jordbruksfonden fö r landsbygdsutveckling (landsbygdsprogrammet).

Personalansvarsnämnden
Inom myndigheten finns en personalansvarsnä mnd, som har de uppgifter m.m. som
framgå r av 25 § myndighetsfö rordningen (2007:515). Utö ver generaldirektö ren, som ä r
ordfö rande i nä mnden, och personalfö reträ darna, bestå r personalansvarsnä mnden av
chefen fö r avdelning Myndighetsstö d, chefsjuristen och HR-chefen. Den sistnä mnda ä r
fö redragande i nä mnden.
Personalansvarsnä mnden ska ha en egen arbetsordning av vilken formerna fö r
nä mndens arbete ska framgå .

Internrevisionen
Inom myndigheten finns en internrevision, som har de uppgifter som framgå r av
internrevisionsfö rordningen (2006:1228). Internrevisionen ä r direkt understä lld
styrelsen och leds av en egen chef.

Ansvar och uppgifter
Styrelsen
Styrelsen ansvarar enligt 3 § myndighetsfö rordningen (2007:515) 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.
Av styrelsens arbetsordning framgå r vilka ä renden som ska hä nskjutas till styrelsen fö r
beslut.

Generaldirektören
Generaldirektö ren ansvarar enligt 13 § myndighetsfö rordningen (2007:515) infö r
styrelsen och ska skö ta den lö pande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som
styrelsen beslutar. Enligt samma bestä mmelse ska generaldirektö ren hå lla styrelsen
informerad om verksamheten, fö rse styrelsen med underlag fö r beslut och verkstä lla
styrelsens beslut. Vidare ska generaldirektö ren under styrelsen svara fö r myndighetens
arbetsgivarpolitik och fö reträ da myndigheten som arbetsgivare.

Medarbetare
Samtliga medarbetare ska verka fö r att fö rverkliga ledningens uttalade må l och
intentioner vad gä ller verksamheten och dess utveckling, och ansvarar infö r nä rmaste
chef fö r de arbetsuppgifter och de ä renden som han eller hon har blivit tilldelad.
Samtliga medarbetare ska vara vä l fö rtrogna med myndighetens må l och verksamhet
och fö lja de lagar, fö rordningar och andra externa fö rfattningar samt interna
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styrdokument som gä ller fö r verksamheten.

Särskilt om chefer
Chefer inom Tillvä xtverket ska, var och en inom ramen fö r sitt ansvar enligt
arbetsordningar och verksamhetsplaner,
 planera och utveckla verksamheten mot myndighetens gemensamma må l,
 leda, driva och fö lja upp verksamheten mot uppsatta resultatkrav och må l,
 se till att lagar och ö vriga fö rfattningar samt myndighetens interna styrande
dokument fö ljs inom hans eller hennes ansvarsområ de,
 hushå lla med statens resurser och se till att verksamheten bedrivs på ett
kostnadseffektivt sä tt,
 hå lla ö verordnade chefer informerade om på gå ende och viktigare planerad
verksamhet,
 bevaka omvä rlden och aktivt verka fö r samarbete och kunskapsutbyte inom
hela myndighetens verksamhetsfä lt.
Avdelningschefer, stä llfö reträ dande avdelningschefer, chefen fö r GD-staben,
enhetschefer och gruppchefer har, var och en inom ramen fö r sitt områ de,
 verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
 personalansvar,
 ansvar fö r den psykosociala och fysiska arbetsmiljö n avseende anstä llda i
enlighet med sä rskilt upprä ttad delegation.
Personalansvariga chefer ska anmä la till HR-chefen så snart de uppmä rksammar
fö rhå llanden som skulle kunna fö ranleda nå gon å tgä rd frå n personalansvarsnä mnden.
Verksamhetsansvariga chefer ska samrå da med dataskyddsombudet om myndigheten
gö r, eller ö vervä ger att gö ra, en konsekvensbedö mning fö r behandling av
personuppgifter. En konsekvensbedö mning behö vs om myndigheten ska samla in
personuppgifter och det finns hö g risk fö r personers rä ttigheter och friheter.

Tjänstemän med särskilt ansvar eller särskilda uppgifter
Ställföreträdande generaldirektören
Av 24 § myndighetsfö rordningen (2007:515) framgå r att stä llfö reträ dande
generaldirektö ren beslutar i generaldirektö rens stä lle nä r han eller hon inte ä r i tjä nst.
Se ä ven under rubriken Ersä ttare vid chefs frå nvaro.

Ställföreträdande avdelningschefen för avdelning Regioner
Stä llfö reträ dande avdelningschefen fö r avdelning Regioner ä r direkt understä lld avdelningschefen med uppdrag att bistå denne i arbetet med att leda och utveckla arbetet
inom avdelningens ansvarsområ den. Stä llfö reträ dande avdelningschefen ansvarar sä rskilt fö r frå gor som berö r nationell samordning och utveckling av de regionala strukturfondsprogrammen. I ansvaret ingå r att i samrå d med avdelningschefen planera, avropa,
samordna och koordinera resurser som finns inom avdelningens samtliga enheter
Stä llfö reträ dande avdelningschefen få r fatta beslut om avdelningschefen av formella
skä l ä r fö rhindrad att fatta beslut. Stä llfö reträ dande avdelningschefen få r ä ven fatta
beslut om avdelningschefen om nå got skä l inte ä r tillgä nglig, och det inte utan olä genhet
gå r att avvakta med ett beslut som det ligger på avdelningschefen att fatta. Se ä ven
under rubriken Ersä ttare vid chefs frå nvaro.
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Biträdande avdelningschefen för avdelning Företag
Biträ dande avdelningschefen fö r avdelning Fö retag ä r direkt understä lld avdelningschefen med sä rskilt ansvar fö r enheterna Korttidsarbete handlä ggning 1- Korttidsarbete
handlä ggning 6 och Korttidsarbete Kund & support.

Chefsjuristen
Chefsjuristen
 bevakar att Tillvä xtverkets verksamhet bedrivs lagenligt, konsekvent, enhetligt
och transparent,
 ä r utgivare av Tillvä xtverkets fö rfattningssamling,
 ansvarar fö r att fö ra en fö rteckning ö ver Tillvä xtverkets avtal enligt 13 §
fö rordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella
ö verenskommelser, m.m., och
 ä r sekreterare i Tillvä xtverkets styrelse.

Chefen för attesterande myndighet
Chefen fö r attesterande myndighet ansvarar fö r
 att upprä tta och attestera utgiftsdeklarationer och ansö kningar om utbetalning
och att ö verlä mna dessa till kommissionen,
 att intyga att utgiftsdeklarationen ä r korrekt, har utarbetats med hjä lp av
tillfö rlitliga bokfö ringssystem och grundar sig på kontrollerbara verifikationer,
 att utgifterna som deklarerats ö verensstä mmer med tillä mpliga gemenskapsoch nationella regler och har uppstå tt i samband med genomfö rande av projekt
som har valts ut enligt tillä mpliga kriterier och gä llande bestä mmelser,
 att infö r attesteringen ha mottagit tillrä ckliga uppgifter frå n respektive enhet
om fö rfaranden som tillä mpats och de kontroller som utfö rts nä r det gä ller
utgifter som ingå r i utgiftsdeklarationen,
 att se till att vid attesteringen ta hä nsyn till resultaten frå n samtliga revisioner
som utfö rts av revisionsmyndighet,
 att elektroniskt spara rä kenskaper fö r utgifter som deklarerats till kommissionen,
 att fö ra rä kenskaper fö r utgifter som kan å terkrä vas av stö dmottagare,
 att utarbeta de redovisningar som avses i artikel 59.5 a i Europaparlamentets
och rå dets fö rordning, (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler fö r
unionens allmä nna budget (budgetfö rordningen),
 att se till att det finns ett system fö r att i elektronisk form registrera och spara
utfö rliga rä kenskaper fö r varje verksamhet i enlighet med artikel 126 d) i
Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) nr 1303/2013 om faststä llande
av gemensamma bestä mmelser fö r bl.a. Europeiska regionala
utvecklingsfonden, och
 de uppgifter i ö vrigt som tillkommer attesterande myndighet enligt Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) nr 1303/2013 om faststä llande av
gemensamma bestä mmelser fö r bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Chefen fö r attesterande myndighet ansvarar fö r rapportering till kommissionen i
enlighet med ovan nä mnda bestä mmelser och i ö vrigt till generaldirektö ren.

Dataskyddsombudet
Dataskyddsombudet har de uppgifter som framgå r av artikel 37–39 i Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) 2016/679 om skydd fö r fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flö det av så dana uppgifter
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(dataskyddsfö rordningen, GDPR).

Den informationssäkerhetsansvarige
Den informationssä kerhetsansvarige samordnar och leder informationssä kerhetsarbetet utifrå n vad som framgå r av 5–11 §§ Myndigheten fö r samhä llsskydd
och beredskaps fö reskrifter (MSBFS 2016:1) om statliga myndigheters
informationssä kerhet.

Systemägare
Systemä gare har ett ö vergripande ansvar fö r sitt system och dess fö rvaltningsorganisation. Beslut om stö rre tekniska fö rä ndringar i systemet sker efter samrå d med
den tekniskt ansvarige fö r systemet.

Programansvariga inom avdelning Regioner
Programansvariga inom avdelning Regioner samordnar genomfö randet av regionala
strukturfondsprogram.

Chefen för avdelning Kvalitet och kontroll
Utö ver rollen som avdelningschef ä r chefen fö r avdelning Kvalitet och kontroll
ordfö rande i myndighetens krisledningsgrupp, vars uppgift ä r att i samrå d med
generaldirektö ren bedriva krisledning i hä ndelse av en krissituation.

Delegering av beslutanderätt
Tillvä xtverkets delegeringsordning å terfinns som bilaga 3 till denna arbetsordning. Av
den framgå r vem som få r fatta beslut i vilken typ av frå gor. Om beslutanderä tt i en viss
frå ga inte har delegerats fattas beslutet av generaldirektö ren, så vida det inte ä r frå ga om
ett beslut som ska fattas av styrelsen eller av personalansvarsnä mnden.
Vidaredelegering av beslutanderä tt få r bara ske om den rä tten uttryckligen medges i
delegeringsordningen, och bara till den som har den kompetens och erfarenhet som
krä vs fö r uppgiften. Beslut om vidaredelegering av beslutanderä tt ska dokumenteras i
ett internbeslut och diariefö ras.
Trots att beslutanderä tt har delegerats få r beslut alltid fattas av en chef på hö gre nivå .
Av styrelsens arbetsordning framgå r att stä llfö reträ dande generaldirektö ren få r fatta
beslut i fall dä r generaldirektö ren ä r fö rhindrad att fatta beslut.
Av bilaga 1 till styrelsens arbetsordning framgå r att ä renden som ä r av strategisk
betydelse alltid ska beslutas av styrelsen, om ä rendena inte ska avgö ras av
personalansvarsnä mnden. Andra beslut som ä r av stö rre vikt eller av principiell
karaktä r fö r myndigheten, exempelvis beslut om nya program, fattas av
generaldirektö ren.

Ersättare vid chefs frånvaro
Samtliga chefer ska fö rordna en eller flera ersä ttare som ersä tter honom eller henne vid
frå nvaro under hö gst en vecka. Ersä ttaren gå r in fö r chefen ä ven om han eller hon ä r i
tjä nst men av nå got skä l inte ä r tillgä nglig, och det inte utan olä genhet gå r att avvakta
med ett beslut eller nå gon annan å tgä rd som ligger på chefen att vidta.

9(12)

Fö rordnandet ska fö ras in i en sä rskild fö rteckning ö ver ersä ttare vid chefers frå nvaro.
Fö rteckningen publiceras på intranä tet och uppdateras lö pande vid behov. Chefsjuristen
få r besluta interna regler fö r hur denna fö rteckning ska hanteras.
Om en chef ä r frå nvarande under lä ngre tid ä n en vecka fö rordnar nä rmast ö verordnade
chef en ersä ttare fö r honom eller henne. Aven detta fö rordnande ska fö ras in i
fö rteckningen ö ver ersä ttare vid chefers frå nvaro.
Stä llfö reträ dande avdelningschefen fö r avdelning Regioner ersä tter avdelningschefen
vid hans eller hennes frå nvaro utan sä rskilt fö rordnande. Om bå de avdelningschefen
och stä llfö reträ dande avdelningschefen ä r frå nvarande samtidigt gä ller vad som anges
ovan om fö rordnande av ersä ttare.
Stä llfö reträ dande generaldirektö ren ersä tter generaldirektö ren vid hans eller hennes
frå nvaro utan sä rskilt fö rordnande. Om bå de generaldirektö ren och stä llfö reträ dande
generaldirektö ren ä r frå nvarande samtidigt fö rordnar generaldirektö ren en ersä ttare.

Ärendens handläggning
Medarbetares ansvar vid ärendens beredning
Den som handlä gger ett ä rende ansvarar under nä rmaste chef fö r att
 ä rendet bereds, fö redras och avgö rs utan onö digt drö jsmå l och i enlighet med
denna arbetsordning,
 ä rendet diariefö rs och att handlingar som dä refter inkommer eller upprä ttas
antecknas i diariet och att de fö rses med ä rendets diarienummer,
 uppgifter av betydelse fö r ä rendet tillfö rs genom sä rskild handling eller
anteckning,
 vå rda handlingarna i ä rendet, vilket bl.a. innefattar att se till att handlingarna
hå lls i ordnat skick och finns tillgä ngliga vid behov,
 vid behov samrå da med annan enhet eller annan myndighet eller organisation,
 uppmä rksamma nä rmaste chef på behovet av gemensam prioritering fö r
ä renden som har samband med andra ä renden som samtidigt handlä ggs vid
myndigheten,
 i samrå d med ö vriga berö rda inom myndigheten upprä tta och kommunicera en
tidplan i frå ga om komplexa eller principiella ä renden som berö r flera
sakområ den,
 tidigt sä kerstä lla att beslut i ä rendet kan fattas i god tid fö re expediering,
 tidigt uppmä rksamma nä rmaste chef om information eller samverkan med de
fackliga organisationerna kan behö vas,
 arbetsmaterial och liknande som inte tillfö r ä rendet sakuppgift rensas bort fö re
arkivering, och att
 avslutat ä rende skyndsamt lä mnas fö r arkivering.

Särskilt om chefers ansvar vid ärendens beredning
Chefen ansvarar sä rskilt fö r att
 sä kerstä lla att deras medarbetare har den kompetens och de fö rutsä ttningar
som krä vs fö r att de ska kunna ta det ansvar som anges i fö regå ende avsnitt,
 verka fö r att gemensam prioritering gö rs fö r ä renden som har samband med
andra ä renden som samtidigt handlä ggs vid myndigheten, och att
 meddela HR-chefen om information eller samverkan med de fackliga
organisationerna behö vs.
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Handläggning
Intern beredning
De enheter som berö rs av ett ä rende ska ges tillfä lle att delta i handlä ggningen genom
intern beredning, om inte ä rendet ä r mindre betydelse fö r myndigheten. Intern
beredning ska alltid ske med en enhet som sjä lv anser sig vara berö rd.
Om ett ä rende berö r hela eller stö rre delen av myndigheten sker intern beredning
genom att ledningsgruppen ges tillfä lle att lä mna synpunkter.
Intern beredning ska inledas så snart det ä r lä mpligt med hä nsyn till ä rendets
beskaffenhet. De enheter med vilka intern beredning sker bö r få minst fem arbetsdagar
på sig att lä mna synpunkter. Vid stor brå dska få r avdelningschefen bestä mma att
svarstiden få r vara kortare ä n fem arbetsdagar.
Innan beslut fattas ska en å terkoppling alltid ske om en enhet har lä mnat synpunkter
som den ansvariga enheten avser att inte godta. Om enighet inte kan uppnå s mellan
enheterna avgö rs frå gan gemensamt av de berö rda avdelningscheferna. Om enighet inte
kan uppnå s mellan de berö rda avdelningscheferna avgö rs frå gan av generaldirektö ren
eller stä llfö reträ dande generaldirektö ren.

Extern beredning/remisser
I 25 § fö rvaltningslagen (2017:900) anges i vilka fall ett ä rende inte få r avgö ras utan att
den som ä rendet rö r har få tt ta del av och mö jlighet att yttra sig ö ver materialet i ett
ä rende.
Vid behov ska samrå d i ett ä rende ske med en annan myndighet eller organisation.
Fö rklaringar, upplysningar och yttranden i ä renden få r begä ras in av den som
handlä gger ä rendet. Innan en så dan å tgä rd vidtas ska noga ö vervä gas behovet av
å tgä rden och om uppgiften kan hä mtas in på annat sä tt.

De fackliga organisationerna
Av 10–12 §§ lagen (1976:580) om medbestä mmande i arbetslivet framgå r i vilka fall
fö rhandling med de fackliga organisationerna ska ske innan ett ä rende avgö rs.

Styrelsen
Av bilaga 3 till styrelsens arbetsordning framgå r i vilken utsträ ckning information ska
lä mnas till styrelsen.

Jäv
I 16–18 §§ fö rvaltningslagen (2017:900) finns bestä mmelser om jä v.

Beslut
Av 20 § myndighetsfö rordningen (2007:515) framgå r att ä renden som ska avgö ras av
generaldirektö ren ska avgö ras efter fö redragning. Generaldirektö ren få r dock fatta
beslut utan fö redragning om beslutet inte kan skjutas upp till dess att ä rendet hunnit
fö redras.
Arenden som avgö rs av nå gon annan person ä n generaldirektö ren behö ver inte
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fö redras. Den som fattar beslut i ett ä rende få r sjä lv bestä mma formerna fö r hur så ska
ske.

Utlämnande av allmänna handlingar m.m.
Varje medarbetare ska på begä ran lä mna upplysningar frå n akter, diarier, register och
handlingar som ä r tillgä ngliga fö r allmä nheten i den må n det kan ske med hä nsyn till
arbetets behö riga gå ng.
Varje medarbetare ska också i ö vrigt i lä mplig utsträ ckning lä mna upplysningar,
vä gledning, rå d och annan så dan hjä lp till enskilda i frå gor som rö r Tillvä xtverkets
verksamhetsområ de.
Av 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgå r att en begä ran om
att få ta del av en allmä n handling i fö rsta hand prö vas av den tjä nsteman som ansvarar
fö r vå rden av handlingen. Nä r denna tjä nsteman hä nskjuter frå gan till myndigheten,
vilket innebä r att ett formellt beslut kommer att fattas av myndigheten (se samma
lagrum), bereds och fö rbereds den av den tjä nsteman som ä r eller har varit
fö redragande i ä rendet. Samrå d ska ske med en verksjurist i dessa ä renden. Vem som få r
fatta beslut fö r myndighetens rä kning framgå r av delegeringsfö rteckningen.
Vid tveksamhet om en begä rd upplysning få r lä mnas eller om en begä rd handling få r
lä mnas ut ska nä rmaste chef rå dfrå gas. Vid fortsatt tveksamhet ska i frå ga om
upphandlingar och avrop en upphandlare rå dfrå gas. I andra fall ska en verksjurist
rå dfrå gas.

Registrerades rätt till tillgång till personuppgifter
Varje systemfö rvaltare ska på begä ran lä mna information huruvida personuppgifter
som rö r honom eller henne hå ller på att behandlas och i så dant fall ge den registrerade
tillgå ng till personuppgifterna och så dan information som anges i artikel 15 Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) 2016/679 om skydd fö r fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flö det av så dana uppgifter
(dataskyddsfö rordningen, GDPR).

Samverkan i övrigt
Av 7 § fö rordningen (2009:145) med instruktion fö r Tillvä xtverket framgå r att
myndigheten ska samverka med andra berö rda nationella, regionala och lokala aktö rer
med uppgift att skapa fö rutsä ttningar fö r hå llbar nä ringslivsutveckling, innovationer
och internationalisering.
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