BILAGA 2 TILL ARBETSORDNING FÖR TILLVÄXTVERKET

Tillväxtverkets avdelningar, enheter och grupper
Avdelning Regioner
Avdelningen Regioner ansvarar fö r nationella uppgifter och uppdrag fö r att effektivisera
regionalt tillvä xtarbete samt stä rkt utvecklingskraft och konkurrenskraft på lokal och
regional nivå . Avdelningen har ä ven ansvaret fö r geografiskt riktade investeringar fö r
hå llbart tillvä xt via de regionala strukturfondsprogrammen (med undantag fö r
finansieringsinstrument), samt fö rvalta och genomfö ra det grä nsregionala
samarbetsprogrammet Oresund-Kattegat-Skagerrak (OKS).

Enheten Regionalt tillväxtarbete
Enheten stä rker regionernas fö rmå ga till strategiska vä gval i syfte att effektivisera det
regionala tillvä xtarbetet. Enheten ansvarar fö r verksamhet som bidrar till dialog,
samverkan och ö kad kunskap hos regionalt utvecklingsansvariga, andra regionala
aktö rer samt statliga myndigheter. Uppgifter och uppdrag grupperas inom områ dena
Fö lja och beskriva det regionala tillvä xtarbetet, Nä tverk och samordning inom det
regionala tillvä xtarbetet samt Operativa insatser fö r omstä llning.

Enheten Regional näringslivsutveckling
Enheten ansvarar fö r verksamhet som stä rker kommuner och regioners fö rmå ga att
skapa fö rutsä ttningar fö r nä ringslivets utveckling. Enheten hanterar uppgifter och
uppdrag inom områ dena Strategiskt regionarbete, Tillvä xtskapande samhä llsplanering,
Hå llbar stadsutveckling, Regionalt kompetensfö rsö rjningsarbete och Lokal/regional
nä ringslivsutveckling. Enheten utgö r svensk kontaktpunkt fö r det territoriella
samarbetsprogrammet Urbact. Vidare har enheten ansvar fö r frå gor om riksintresse fö r
industriell produktion i enlighet med 3 kap. 8 § miljö balken (1998:808) och
fö rordningen (1998:896) om hushå llning med mark- och vattenområ den.

Enheten Landsbygder och lokal kapacitet
Enheten stä rker genomfö randet av den sammanhå llna landsbygdspolitiken genom att
samordna aktö rer och utveckla metoder och kompetenser. Enheten ansvarar fö r
verksamhet kopplad till kommersiell service och dess betydelse fö r lokal och regional
utveckling. Enheten upprä tthå ller också funktionen som stö dmyndighet till Statens
jordbruksverk fö r Europeiska jordbruksfonden fö r landsbygdsutveckling
(landsbygdsprogrammet).
Vidare ansvarar enheten fö r den lokala nivå ns tillvä xtarbete och utvecklar kunskap om
kommunernas bidrag till landsbygds- och tillvä xtpolitik. I uppdraget ligger också att
handlä gga ä renden om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner samt att
bidra med kunskaps- och nä tverksutveckling till de aktuella kommunerna. Enheten har
ä ven uppdraget att handlä gga ä renden om statsbidrag till Hela Sverige ska Leva och
Skä rgå rdarnas Riksfö rbund.

Enheten Regional tillväxt norra Sverige
Enheten ansvarar fö r att genomfö ra insatser som frä mjar ett aktivt regionalt
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tillvä xtarbete i Jä mtlands, Norrbottens, Vä sterbottens, Jä mtlands och Vä sternorrlands
lä n.
Enheten ska vidare genomfö ra de regionala strukturfondsprogrammen Ovre Norrland
och Mellersta Norrland (med undantag fö r finansieringsinstrument), vilket bl.a.
innefattar att handlä gga och besluta om stö d, fö lja och stö dja projektens genomfö rande.
Enheten ska i fö rekommande fall ta fram underlag till fö ljande rapporter m.m.
1. Genomfö randerapporter (å rliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Fö rvaltningsfö rklaringar till kommissionen
5. Prognoser fö r beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lä gesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvä rdering
10. Kommunikation

Enheten Regional tillväxt mellersta Sverige
Enheten ansvarar fö r att genomfö ra insatser som frä mjar ett aktivt regionalt
tillvä xtarbete i Dalarnas, Gä vleborgs, Stockholms, Sö dermanlands, Uppsala, Vä rmlands
Vä stmanlands, Orebro och Ostergö tlands lä n.
Enheten ska vidare genomfö ra de regionala strukturfondsprogrammen Norra
Mellansverige, Ostra Mellansverige och Stockholm (med undantag fö r
finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlä gga och besluta om stö d, fö lja
och stö dja projektens genomfö rande.
Enheten ska i fö rekommande fall ta fram underlag till fö ljande rapporter m.m.
1. Genomfö randerapporter (å rliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Fö rvaltningsfö rklaringar till kommissionen
5. Prognoser fö r beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lä gesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvä rdering
10. Kommunikation
Enheten ska ä ven handlä gga och besluta om projektmedel av de regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet i ä renden dä r
Tillvä xtverket har ansö kt om stö d genom avdelning Fö retag.

Enheten Regional tillväxt södra Sverige
Enheten ansvarar fö r att genomfö ra insatser som frä mjar ett aktivt regionalt
tillvä xtarbete i Blekinge, Gotlands, Hallands, Jö nkö pings, Kalmar, Kronobergs, Skå ne och
Vä stra Gö talands lä n.
Enheten ska vidare genomfö ra de regionala strukturfondsprogrammen Skå ne-Blekinge,
Vä stsverige samt Små land och ö arna (med undantag fö r finansieringsinstrument), vilket
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bl.a. innefattar att handlä gga och besluta om stö d, fö lja och stö dja projektens
genomfö rande.
Enheten ska i fö rekommande fall ta fram underlag till fö ljande rapporter m.m.
1. Genomfö randerapporter (å rliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Fö rvaltningsfö rklaringar till kommissionen
5. Prognoser fö r beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lä gesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvä rdering
10. Kommunikation

Enheten Öresund-Kattegat-Skagerrak
Enheten bestå r av två delar – fö rvaltande myndighet och gemensamt sekretariat – och
ansvarar fö r fö rvaltning och genomfö rande av det grä nsregionala samarbetsprogrammet Oresund-Kattegat-Skagerrak (OKS).
ÖKS Förvaltning har ansvaret för programmets genomförande och ansvarar för
rapportering till de tre ländernas nationella myndigheter, regioner samt kommissionen.
Som förvaltande myndighet ansvarar enheten för ekonomistyrning av program- och
TA-budget och för kontakter med revisionsmyndigheter och attesterande myndighet.
Gemensamma sekretariatet ansvarar för projektgenerering, projektrådgivning, beredning, beslutsförfarande, projektgenomförande och utbetalningar.

Avdelning Företag
Enheten Affärsutveckling
Enheten ska
1. genomfö ra insatser som direkt erbjuder fö retag nä tverk, kunskap och
projektbidrag fö r utveckling av varor och tjä nster,
2. erbjuda fö retag tjä nster inom internationalisering och fö rnyelse med sä rskilt
fokus på exportstrategin,
3. erbjuda små fö retag fö retagsstö d i form av affä rsutvecklingscheckar samt
koordinera arbetet gentemot regionalt utvecklingsansvariga och
frä mjandeaktö rer,
4. samordna det svenska nä tverket inom Enterprise Europe Network, vilket
innefattar att koordinera det svenska konsortiet inom nä tverket i enlighet med
avtal med kommissionen samt att fö ra nä tverkets talan i samarbete med
nationella och internationella samarbetspartner,
5. arbeta med stö d till internationalisering fö r små fö retag,
6. arbeta med stö d till minskad miljö - och klimatpå verkan samt fö rbä ttrade
levnadsvillkor inom ramen fö r Sidas program Demomiljö ,
7. vara nationell kontaktpunkt fö r programmen Cosme, Horisont 2020 och Small
Business Act vilket inkluderar att
a. ansvara fö r informationsspridning om och kunskapsstö d fö r dessa
program,
b. medverka i svenska kommitté arbetet fö r COSME, och att
c. medverka i NCP-mö ten fö r svenska ansvariga organisationer och
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myndigheter inom Horisont,
8. arrangera tä vlingar och agera Sherpa å t generaldirektö ren inom SME Envoy,
samt
9. ansvara fö r utveckling, fö rvaltning och kommunikation av Swedish Cleantech,
samt
10. tillgä ngliggö ra information inom miljö teknikområ det fö r fö retag samt ansvara
fö r fö rvaltningen av den databas ö ver svenska miljö teknikfö retag och den karta
ö ver svenska referensanlä ggningar som tagits fram inom ramen fö r Sveriges
miljö teknikrå ds kommitté uppdrag (Swedish Cleantech).

Enheten Miljö och innovation
Enheten ska genomfö ra det nationella regionalfondsprogrammet (utom
finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlä gga och besluta om stö d, fö lja
och stö dja projektens genomfö rande, handlä gga ansö kningar om utbetalning och att ta
fram underlag till fö ljande rapporter m.m.
1. Genomfö randerapporter (å rliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Fö rvaltningsfö rklaringar till kommissionen
5. Prognoser fö r beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lä gesrapporter till Regeringskansliet
7. Projekt- och systemrevisioner
8. Utvä rdering
9. Kommunikation
Enheten ska vidare
1. bistå ö vervakningskommitté en fö r det nationella strukturfondsprogrammet och
offentliggö ra en fö rteckning ö ver respektive kommitté s medlemmar,
2. tillhandahå lla expert- och processtö d fö r regionalfondsprogrammens tematiska
områ de 1 – Innovation,
3. tillhandahå lla expert- och processtö d fö r regionalfondsprogrammens tematiska
områ de 4 – CO2,
4. ansvara fö r Tillvä xtverkets uppdrag, program och insatser fö r
miljö teknikfö retagen, och Kunskapsstö d miljö (dä r Klimatsynk och Team Grö n
Tillvä xt ingå r),
5. arbeta med kunskapsstö d fö r innovation (dä r Innovationsynk igå r),
6. vara nationell nod fö r Smart specialisering dä r enheten anordnar en å rlig
konferens, vara Sveriges representant i Bologna-plattformen samt kartlä gga och
sprida kunskap och information om styrkeområ den i Sverige,
7. ansvara fö r delar av Tillvä xtverkets verksamhetsstö d till organisationer inom
frä mjandesystemet med fokus på innovation och Institutet fö r
kvalitetsutveckling (SIQ), samt
8. ansvara fö r de uppgifter som myndigheten har enligt 13 a § fö rordningen
(2009:145) med instruktion fö r Tillvä xtverket nä r det gä ller SIQ.

Enheten Kapitalförsörjning
Enheten ska utveckla kunskap om och arbeta med fö retagens behov av finansiering
genom att
1. arbeta med internationella och nationella kunskapsunderlag, utvä rderingar,
rapporter och resultatkommunikation avseende fö retagens finansieringsbehov,
2. samarbeta med myndigheter och strategiska intressenter samt kommunicera
resultatet av insatser riktade till fö retagens finansieringsbehov,
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3. genomfö ra kommunikationsinsatser riktade till privata finansiella aktö rer
avseende erbjudanden inom regionalfondsprogrammen, Horisont, Cosme och
ö vriga EU-erbjudanden,
4. utveckla kunskap om att arbeta med kapitalfö rsö rjningsfrå gor,
5. prö va frå gor om regionala investeringsstö d och transportbidrag, informera om
regionala investeringsstö d och transportbidrag, samt samordna, fö rmedla
kunskap till och stö dja aktö rer som beviljar regionala investeringsstö d,
ansvara fö r kunskapsstö d avseende transportkostnader och dess betydelse fö r
fö retagens konkurrenskraft generellt, genomfö ra utvecklingsinsatser fö r
hå llbara transporter och fossilfri fordonsflotta med flera beslutade handlingsplaner, samt tillhandahå lla expertstö d fö r transportkostnader och dess
betydelse fö r omstä llning och fö retagens konkurrenskraft,
6. handlä gga och besluta om stö d och utbetalning fö r finansieringsinstrument
inom regionalfondsprogrammen,
7. ansvara fö r genomfö randet av nationella programinsatser som kompletterar
EU:s erbjudanden – aktö rer i samverkan, erfarenhetsutbyten, arenor med mera,
samt fö r stä rkande insatser fö r ”investor readiness”,
8. genomfö ra kommunikationsinsatser till fö retag om finansiella aktö rer via esiter som Enterprise Europe Network, verksamt.se, Swedish Cleantech med
flera, samt
9. ansvara fö r Tillvä xtverkets internationella samarbeten med finansiella aktö rer –
sä rskilt inom Norden, Ostersjö regionen samt EU:s och Nordiska rå dets
aktiviteter.
Enheten ska vidare genomfö ra finansieringsinstrument inom det nationella
regionalfondsprogrammet och de regionala strukturfondsprogrammen, vilket bl.a.
innefattar att handlä gga och besluta om stö d, fö lja och stö dja projektens genomfö rande,
handlä gga ansö kningar om utbetalning och att ta fram underlag till fö ljande rapporter
m.m.
1. Genomfö randerapporter (å rliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Fö rvaltningsfö rklaringar till kommissionen
5. Prognoser fö r beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lä gesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvä rdering
10. Kommunikation

Enheten Entreprenörskap
Enheten ska bidra till fö rnyelse, stä rkt innovationsfö rmå ga och konkurrenskraft inom
svenskt nä ringsliv genom insatser fö r att ö ka mö jligheterna dels fö r utvalda grupper att
fö rvekliga och utveckla sitt entreprenö rskap på lika villkor, dels fö r blivande och
befintliga fö retag inom utvalda branscher att utveckla sitt entreprenö rskap och sin
innovativa fö rmå ga.
Enheten ska
1. tillhandahå lla expert- och kunskapsstö d inom områ det små och medelstora
fö retag och frä mjande systemet fö r små - och medelstora fö retag,
2. tillhandahå lla expert – och kunskapsstö d inom grupper och branscher som har
en outnyttjad potential fö r ö kat entreprenö rskap och innovativ fö rmå ga.
3. genomfö ra insatser, handlä gga ä renden och fatta beslut avseende nationella
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medel till nä ringslivsfrä mjande insatser,
4. hantera frå gor om verksamhetsbidrag till det fö retagsfrä mjande systemet,
så som affä rsrå dgivning nyfö retagande samt kooperativ utveckling,
5. arbeta med jä mstä lldhets-, integrations- och må ngfaldsfrå gor fö r fö retag,
6. arbeta med insatser fö r att bidra till ö kad konkurrenskraft i kulturella och
kreativa nä ringar samt livsmedelssektorn,
7. ansvara fö r affä rsutvecklingscheckar inom naturturism,
8. ansvara fö r kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning
inom turism, samt
9. utfö ra kansligö romå l å t Stiftelsen fö r kunskapsfrä mjande inom turism.

Enheten för kompetensförsörjning och digitalisering
Enheten ska
1. ansvara fö r myndighetens arbete kring digitalisering av fö retag i den må n
uppgiften inte finns på en annan enhet/avdelning,
2. ansvara fö r myndighetens arbete kring kompetensfö rsö rjning i den må n
uppgiften inte finns på en annan enhet/avdelning,
3. ansvara fö r affä rsutvecklingscheckar fö r digitalisering,
4. samordna myndighetens arbete med nyindustrialiseringsstrategin,
5. erbjuda fö retag tjä nster inom, fö rnyelse och kompetensutveckling med
utgå ngspunkt nyindustrialiseringsstrategin,
6. frä mja och vara samordnande i frå gor som rö r entreprenö rskap vid universitet
och hö gskolor,
7. arbeta med kompetensfö rsö rjning fö r fö retag,
8. arbeta med kompetensutveckling riktat till små och medelstora fö retag samt
frä mjandesystemet,
9. ansvara fö r verksamhetsbidrag till att stä rka fö retags arbete med design, stä rkt
produktionskompetens i fö retag och frä mja studenters entreprenö rskap, samt
10. arbeta med produktionskompetens och stä ndig fö rbä ttring i små och
medelstora fö retag.

Enheten Korttidsarbete handläggning 1
Enheten arbetar med ä renden om stö d vid korttidsarbete.

Enheten Korttidsarbete handläggning 2
Enheten arbetar med ä renden om stö d vid korttidsarbete.

Enheten Korttidsarbete handläggning 3
Enheten arbetar med ä renden om stö d vid korttidsarbete.

Enheten Korttidsarbete handläggning 4
Enheten arbetar med ä renden om stö d vid korttidsarbete.

Enheten Korttidsarbete handläggning 5
Enheten arbetar med ä renden om stö d vid korttidsarbete.

Enheten Korttidsarbete handläggning 6
Enheten arbetar med ä renden om stö d vid korttidsarbete.
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Enheten Korttidsarbete Kund & support
Enheten arbetar med att ge support i frå gor om stö d vid stö d korttidsarbete.

Avdelning Förenkling
Avdelning Fö renkling arbetar med att gö ra det enklare att starta, driva och utveckla
fö retag genom insatser fö r att fö rbä ttra regelverken och den service som myndigheter
och kommuner erbjuder fö retagen. Avdelningen utvecklar webbplatsen verksamt.se dä r
fö retagen erbjuds samlad information och e-tjä nster frå n myndigheter. Avdelningen
arbetar också med att ta fram digitala lö sningar som effektiviserar fö retagens
uppgiftslä mnande till myndigheter och som fö renklar myndighetskontakter.
Avdelningen ger ä ven hela organisationen service inom kommunikation.
Avdelningen ansvarar fö r projekt- och stö dä rendehanteringssystemen Nyps och
Nyps2020, fö r systemen Pipos och Raps och fö r myndighetsgemensam hantering av
data i en teknisk plattform.

Enheten Digital kommunikation
Enheten ska på ett enkelt, behovsanpassat och samordnat sä tt erbjuda myndighetsinformation som ä r relevant fö r fö retagen och ä ven vä gleda blivande och redan etablerade
fö retagare till information hos andra offentliga aktö rer som frä mjar fö retagsutveckling
genom att
1. utveckla och tillhandahå lla information, vä gledning och tjä nster, frä mst digitala
tjä nster, fö r att starta och driva fö retag, bå de i egen regi och i samverkan med
offentliga och privata aktö rer,
2. delta i myndighetssamarbetet Starta och driva fö retag,
3. bidra i utveckling och fö rvaltning av avdelningens digitala tjä nster med den
specifika webbkompetens som finns inom enheten,
4. ansvara fö r webbstrategi, fö rvaltning och kommunikation av innehå llet på
verksamt.se och uppgiftskrav.se (uppgiftskravsregistret),
5. ansvara fö r fö rvaltning av den elektroniska kontaktpunkten fö r
tjä nsteleverantö rer enligt Europaparlamentets och rå dets direktiv
2006/123/EG om tjä nster på den inre marknaden, och sä kerstä lla att
kontaktpunkten fungerar enligt lagen (2009:1079) om tjä nster på den inre
marknaden och fö rordningen (2009:1078) om tjä nster på den inre marknaden,
6. ansvara fö r att det, genom den elektroniska kontaktpunkten, tillhandahå lls
elektronisk information om reglerade yrken och reglerade utbildningar i
Sverige i enlighet med artikel 57 i yrkeskvalifikationsdirektivet och en
elektronisk fö rmedlingsfunktion i enlighet med artikel 57a i detta direktiv, samt
7. ansvara fö r kommunikation av innehå llet på verksamt.se och produkterna inom
myndighetssamarbetet Starta och driva gentemot må lgruppen fö retag.

Enheten Tjänsteutveckling
Enheten ska utveckla och fö rvalta informationstjä nster ö kar fö retagens kunskap om att
starta och driva fö retag samt om vilket stö d som finns att få frå n det offentligt
finansierade frä mjandesystemet genom att
1. ta fram behovsanalyser, konceptfö rslag och må lgruppsanpassat innehå ll på
verksamt.se och avdelningens informationstjä nster,
2. ta fram behovsanalyser, koncept och må lgruppsanpassade tjä nster fö r
vä gledning till frä mjandesystemet som exempelvis rå dgivning och finansiering i
samverkan med regionala aktö rer,
3. ansvara fö r metodutveckling och att bidra med kunskap om metoder fö r
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utveckling av tjä nster med utgå ngspunkt i anvä ndarnas behov,
4. genomfö ra Starta fö retag-dagar, samt
5. ansvara fö r verksamhetsarkitektur fö r verksamt.se.

Enheten Enklare myndighetskontakter
Enheten ska arbeta med att fö renkla fö retagens myndighetskontakter genom att
1. inhä mta och fö lja upp synpunkter och fö rslag frå n nä ringslivet som rö r arbetet
med att fö renkla fö r fö retag,
2. utveckla och fö reslå nya insatser inom fö renklingsarbetet,
3. ansvara fö r Tillvä xtverkets roll som utvecklingsansvarig myndighet inom
digitalt fö rst,
4. stö dja och samordna fö renklingsarbetet hos myndigheter som har omfattande
verksamhet riktad mot fö retag samt frä mja en god kunskap hos myndigheter
om hur fö retag på verkas av tillä mpning av regelverk och fö renklingsarbetet,
5. stö dja och genomfö ra insatser som fö renklar fö retagens myndighetskontakter
på lokal och regional nivå ,
6. ansvara fö r behovsanalyser, konceptutveckling och utveckling av tjä nster som
rö r enklare myndighetskontakter, som exempelvis enklare uppgiftslä mnande
och information om regler och tillstå nd,
7. delta i Tillvä xtverkets arbete i myndighetssamarbetet Starta och driva fö retag,
samt
8. delta i det internationella arbetet med att fö renkla fö r fö retag.

Enheten Bättre regler
Enheten ska arbeta med att bygga och sprida kunskap om hur reglers utformning och
tillä mpning på verkar fö retags konkurrenskraft samt samordna och utveckla arbetet
inom områ det genom att
1. ansvara fö r metodutveckling, rå dgivning och utbildning med anledning av
fö rordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
2. stö dja kommitté er och sä rskilda utredare som omfattas av 1 §
kommitté fö rordningen (1998:1474) i deras arbete med att upprä tta
konsekvensutredningar,
3. stö dja Regeringskansliet i dess arbete med att upprä tta
konsekvensutredningar,
4. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frå gor som
omfattas av punkten 1,
5. ansvara fö r metodutveckling och genomfö rande av mä tningar av
administrativa och andra kostnader fö r fö retag som tillä mpning av
regelverk kan medfö ra,
6. utveckla och fö reslå nya insatser fö r mer ä ndamå lsenliga regelverk,
7. frä mja en god kunskap hos myndigheter om hur fö retag på verkas av
regelverk, samt
8. inhä mta och fö lja upp synpunkter och fö rslag frå n nä ringslivet som rö r
fö rslag på nya eller ä ndrade regelverk.
Enheten ansvarar ä ven fö r att bereda och fö redra Regelrå dets ä renden samt ge stö d till
rå det i ö vrigt.

Enheten Data- och systemstöd
Enhetens uppdrag ä r att utveckla och fö rvalta verktyg och tjä nster inom den regionala
tillvä xt- och nä ringspolitiken samt att bidra till myndighetens digitala utveckling.
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Enheten ska ansvara fö r verktyg och lö sningar fö r:
1. stö dmedelshantering; i hela kedjan frå n ansö kan, via beredning och beslutsfattande, till uppfö ljning och rapportering. Systemet ska uppfylla nationella krav
och krav enligt EU-regelverk,
2. geografiska tillgä nglighetsanalyser baserade på hö gupplö st data kring befolkning, service och vä gnä t i en GIS-plattform. Detta anvä nds bland annat fö r analyser och regionala kartlä ggningar kring hushå llens och fö retagens tillgå ng till
grundlä ggande betaltjä nster och i beslut om statligt stö d,
3. regionala analyser och prognoser med stö d fö r simuleringar av regionala utvecklingstrender genom ett modellsystem med tillhö rande statistikdatabaser,
samt
4. myndighetsgemensam hantering av data i en teknisk plattform med tillhö rande
processer och anvä ndartillä mpningar. Dä rtill fö rvaltning av automatiserade processtö d.
Systemansvaret fö r Nyps omfattar fö rvaltningsstö d till så vä l Tillvä xtverket som ö vriga
externa anvä ndarorganisationer genom att
1. bistå med central support, utbildning, dokumentation och information,
2. samordna och driva ä ndringshantering genom behovsanalyser, kravhantering,
leveransplanering, vidareutveckling, tester och implementationsarbete,
3. stö dja vid datauttag, rapportering, prognoser, analyser och berä kningar med
sina verktyg som grund, samt
4. koordinera och leda systemfö rvaltningen enligt regelverk samt beslutade ramar
och prioriteringar.

Enheten Kommunikation
Enheten ansvarar fö r
1. myndighetens ö vergripande interna och externa kommunikation,
2. att tillhandahå lla kommunikationsstö d och -konsultation till ö vriga delar av
myndigheten,
3. myndighetens ö vergripande kommunikationskanaler, och
4. myndighetens kriskommunikation.
Avdelningen har det ö vergripande ansvaret fö r de uppgifter som å ligger fö rvaltande
myndighet enligt artikel 115–117 Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) nr
1303/2013.

Avdelning Kunskapsutveckling
Avdelning Kunskapsutvecklings uppdrag ä r att stä rka och utveckla Tillvä xtverkets roll
som kunskapsmyndighet genom att sä kerstä lla en god analys-, uppfö ljnings- och
utvä rderingsfö rmå ga. Det gö rs genom att arbeta systematiskt med utveckling och
anvä ndning av kunskap inom myndigheten och fö r vå ra må lgrupper, stö dja effektivt
genomfö rande och uppfö ljning av insatser, samt erbjuda verktyg, system och processer
utifrå n må lgruppernas behov.
Avdelningen ger hela organisationen service inom IT och digital utveckling samt
ansvarar fö r utvecklingen av ett datalager som kan anvä ndas fö r mer datadrivna
analyser.
Avdelningen ansvarar ä ven fö r samordning och utveckling av myndighetens
rapportering, med fokus på å terrapportering av Regionalfonden och anslag 1.1 inom
utgiftsområ de 19 i statsbudgeten. Det innebä r ä ven ansvar fö r leverans av
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genomfö rande- och lä gesrapporter samt ansvar fö r å rlig å terrapportering av
fö retagsstö d och projektmedel inom anslag 1.1 samt en kunskapsutvecklande rapport,
enligt å rliga instruktioner i myndighetens regleringsbrev.

Enheten Analys
Enheten ska genomfö ra analyser fö r kunskapsutveckling och lä rande samt
uppfö ljningar inom nä ringspolitiken och fö r hå llbar tillvä xt och utveckling i gles- och
landsbygder, små och medelstora stä der samt storstadsområ den, inklusive tillgä nglighet
till kommersiell och offentlig service fö r fö retag och medborgare i serviceglesa
områ den. Analysarbetet ska innefatta stö d till aktö rer med regionalt utvecklingsansvar.
Analyserna ska ligga till grund fö r fö rslag till insatser inom myndighetens
verksamhetsområ de samt till omprioritering och effektivisering av dessa insatser.
Enheten ska
1. genomfö ra strategiska omvä rldsanalyser som stö d fö r verksamhetsutveckling,
2. bistå i och driva utvecklingsprocesser fö r myndighetens verksamhet,
3. genomfö ra och sprida policyrelevanta analyser inom regional utveckling och
nä ringslivsutveckling,
4. samordna kunskapssamarbeten kring prioriterade områ den,
5. ansvara fö r officiell statistik enligt fö rordningen (2001:100) om den officiella
statistiken, i frå ga om inkvarteringsstatistik,
6. ansvara fö r att myndigheten rapporterar till Naturvå rdsverket i frå ga om sitt
miljö arbete och samrå da med verket om vilken rapportering som behö vs,
7. ansvara fö r myndighetens må ngfaldsrapportering,
8. vara nationell kontaktpunkt fö r strukturfondsprogrammen Espon inom må let
Europeiskt territoriellt samarbete, samt
9. å rligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de
indikatorer som anvä nds i budgetpropositionen inom utgiftsområ de 19
Regional tillvä xt fö r att fö lja utvecklingen i landets regioner.
Enheten ska föra en dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser och berörda användare när det gäller utveckling och användning av databaser,
analysverktyg och statistik. Enheten ska även tillgängliggöra data och erbjuda stöd när
det gäller statistiska bearbetningar till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser.
Inom enheten finns en sä rskild verksamhet som avser framstä llning av statistik.

Enheten Uppföljning och utvärdering
Enheten ansvarar fö r att tillhandahå lla en struktur och ett systematiskt arbetssä tt fö r
hur myndigheten, på olika nivå er, fö ljer upp och utvä rderar sin operativa verksamhet
med fokus på resultat.
Enheten ska
1. ansvara fö r utveckling och genomfö rande av utvä rderingsplaner som beslutats
av ö vervakningskommitté erna fö r Regionalfonden,
2. aktivt verka fö r tillgå ng till data av god kvalité fö r uppfö ljning, utvä rdering och
å terrapportering av de nio regionalfondsprogrammen med fokus på resultat,
3. samordna och stö dja myndighetens utvä rderingar av den egna verksamheten,
4. erbjuda stö d i NYTTA processer fö r utveckling och implementering av
myndighetens operativa insatser,
5. rapportera uppgifter till Myndigheten fö r tillvä xtpolitiska utvä rderingar och
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analysers mikrodatabas fö r statligt fö retagsstö d (MISS) i en ä ndamå lsenlig
omfattning och utformning,
6. leverera en prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur.

Enheten IT
Enheten ä r indelad i två grupper: IT Utveckling samt IT Fö rvaltning och support.
Enheten ska ansvara för
1. myndighetens strategiska digitala utveckling,
2. styrmodeller förvaltning och utveckling av digitala tjänster,
3. förvaltning och drift av myndighetens IT-system,
4. verksamhetens digitala arbetsplats som datorer, telefoner, skrivare, konferensrumsteknik och digitala kommunikationstjänster,
5. stöd till myndighetens samtliga användare genom IT-support,
6. leda IT-utveckling genom en sammanhållen IT-arkitektur,
7. systemutveckling och programmering,
8. leda och koordinera digitaliseringsprojekt inom myndigheten,
9. myndighetens projektkontor som fö rvaltar och utvecklar myndighetens
projektverksamhet och portfö ljhantering.
Från och med den 1 juli 2020 kommer enheten även att bestå av en tredje grupp med
fokus på automation och digitalisering.

Avdelning Myndighetsstöd
Avdelningen ansvarar fö r att myndigheten har en modern fö rvaltning och ett effektivt
kontrollsystem samt ger hela organisationen service inom HR, ekonomi och allmä n
administration.
Avdelningen ska ä ven utfö ra administrativa uppgifter å t Nä mnden fö r hemslö jdsfrå gor.

Enheten Ekonomi
Enheten ansvarar fö r
1. myndighetens redovisning och tidredovisning,
2. att tillhandahå lla och utveckla myndighetens planerings- och
uppfö ljningsprocess fö r att stö dja styrningen,
3. upprä tta myndighetens å rsredovisning, budgetunderlag och delå rsredovisning,
4. att upprä tta ö vrig erforderlig uppfö ljning, bå de ekonomiskt och verksamhetsmä ssigt (i uppdraget ingå r dock inte att ansvaret fö r utvä rderingar),
5. dialog med Nä ringsdepartementet avseende uppdrag m.m.,
6. att vara kontaktpunkt mot Nä ringsdepartementets myndighetshandlä ggare,
7. fö rdelning av ansvar fö r nya uppdrag till avdelningarna, och
8. att tillhandahå lla ett inkö ps- och upphandlingsstö d samt ett e-handelssystem.
Enheten ansvarar vidare fö r fö ljande rapporter m.m.
1. Overfö ring av ekonomiska uppgifter enligt artikel 112.3 Europaparlamentets
och rå dets fö rordning (EU) nr 1303/2013 om faststä llande av gemensamma
bestä mmelser fö r bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden
2. Utgiftsdeklarationer till kommissionen (attesteras av attesterande myndighet)
3. Prognoser fö r beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet

Enheten HR
Enheten ansvarar fö r att
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1.
2.
3.
4.
5.

driva och utveckla myndighetens personalpolitik (inkl. lö nepolitik),
utveckla en strategisk kompetensfö rsö rjning fö r myndigheten som helhet,
vara ett konkret kompetensfö rsö rjningsstö d till chefer,
hantera myndighetens utbetalningar av lö ner och andra ersä ttningar, och
vidareutveckla arbetsmiljö arbetet.

Enheten ansvarar vidare fö r personalansvarsnä mndens kansli.

Enheten Internservice
Enheten ansvarar fö r att
1. tillhandahå lla ä ndamå lsenliga lokaler på samtliga orter Tillvä xtverket ä r
lokaliserat,
2. tillhandahå lla konferensservice, vä xelfunktion samt administrativt stö d, och
3. upprä tta myndighetens upplå telsefö rteckning.

Avdelning Kvalitet och kontroll
Avdelningen ansvarar fö r att ge stö d och service till verksamheten inom handlä ggning,
granskning, utbetalning, juridik, revision, intern styrning och kontroll. Vidare ansvarar
avdelningen fö r granskning och utbetalning av myndighetens alla stö dformer utom
transportbidrag, regionala investeringsstö d och finansiella instrument.

Enheten Juridik
Enheten ansvarar fö r
1. att tillhandahå lla allmä n juridisk konsultation,
2. myndighetens registratur och arkiv,
3. att utveckla och driva myndighetens regelstyrning,
4. att se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar ö ver ä r
kostnadseffektiva och enkla fö r fö retag och medborgare, och
5. att informera om EU:s statsstö dsregler på lokal, regional och nationell nivå
samt, i den utsträ ckning regeringen beslutar, bistå nä r Europeiska
kommissionen gö r kontrollbesö k som gä ller statligt stö d.

Enheten Verksamhetsstöd
Enheten ansvarar fö r att
1. lä mna allmä nt handlä ggningsstö d till kä rnverksamheten,
2. utveckla bidragsvillkor,
3. tillhandahå lla ett kontroll- och fö rvaltningssystem fö r hela organisationen,
inklusive Designation,
4. upprä tthå lla sekreterarfunktioner fö r ö vervakningskommitté erna fö r de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet
5. planera genomfö randet av ö vervakningskommitté ernas mö ten,
6. fö reträ da handlä ggarintressen vid systemutveckling så som Nyps,
7. utveckla och driva myndighetens bedrä geri- och korruptionsbekä mpning,
8. att samordna myndighetens OLAF-rapportering, och
9. tillhandahå lla lokal NYPS-suppport.

Enheten Granskning
Enheten ansvarar fö r att
1. tillfö ra ekonomisk granskningskompetens vid framtagning av program och
insatser,
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2. tillhandahå lla ett stö d till handlä ggare i ekonomiska frå gor under handlä ggning
av ansö kningar om stö d,
3. utfö ra ekonomisk granskning av ansö kningar om utbetalning, utom så dana som
avser transportbidrag, regionala investeringsstö d eller finansieringsinstrument,
och vid behov utfö ra kontroller på plats, samt
4. tillhandahå lla ett stö d i ekonomiska frå gor vid avslut och rapportering av
program och insatser.
Enheten ska utgö ra s.k. First Level Control, dvs. svara fö r kontroller i de territoriella
programmen i enlighet med vad som framgå r av fö rordningen (2014:1385) om
fö rvaltning av EU:s strukturfonder.
Enheten ä r indelad i tre grupper: Granskning Norra Sverige, Granskning Mellersta
Sverige och Granskning Sö dra Sverige.
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