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Rutin avseende regleringsbrev, särskilda
regeringsuppdrag och remisser
Rutinen beskriver processen for regleringsbrev, hantering av nya sarskilda
regeringsuppdrag och remisser. Rutinen beskriver vilken roll som ansvarar for vad i de
beskrivna processerna. Rutinen ar uppbyggd i kronologisk ordning vad galler vem som
gor vad. I de fall det finns enklare lathundar for nagot moment, finns dessa i separata
bilagor.

Processen för handläggning av regleringsbrev
Tillvaxtverket far flera regleringsbrev. Dessa olika regleringsbrev visar vad vi ska gora,
vilka anslag vi far samt eventuella villkor for dessa medel. Se nedanstaende
skarmurklipp fran Ekonomistyrningsverkets (ESV) hemsida:

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20634
Den oversta rubriken, ”Myndighet Tillväxtverket”, ar vart regleringsbrev for vara tva
utgiftsomraden: Naringsliv (24) samt Regional Tillvaxt (19). Dar beskrivs de
aterrapporteringskrav samt uppdrag myndigheten ska utfora under aktuellt ar. Vidare
beskrivs vart Forvaltningsanslag (1:4) samt Transportbidraget (1:2). Under detta finns aven
tva bilagor, Bilaga 2 och Bilaga 3. Bilaga 2 innehaller vara avrapporteringar av
Regionalfondsprogram samt Territoriella samarbetsprogram 2014–2020. Bilaga 3 innehaller
regeringens lista over pagaende uppdrag som vi fatt sedan tidigare. Dessa kan utgoras av
bade tidigare givna regleringsbrevsuppdrag, men aven de sarskilda uppdrag som vi fatt via
enskilda regeringsbeslut.
Resterande regleringsbrev som listas under Myndighet Tillvaxtverket (exklusive de for
Statens kulturråd samt Nämnden för hemslöjdsfrågor) visar vilka medel som Tillvaxtverket
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far disponera och anvanda samt eventuella villkor for de olika anslagen.

Nyregistrering av årliga regleringsbrev
1. Registraturen: Nar regleringsbreven for det nya aret inkommer till
myndigheten diariefors det pa Ekonomienheten med klassificeringskoden
1.2.1. Viktigt ar att skapa en tydlig arendemening dar det framgar vilket
anslags- och utgiftsomrade samt ar som regleringsbrevet avser. Nar ett arende
har skapats for regleringsbrevet i Public 360, skickas arendelanken med e-post
till ekonomichef med kopia till verksamhetscontrollers pa Ekonomienheten.
2. Ekonomienheten: Foreslar en fordelning av ansvaret inom organisationen for
de uppdrag och aterrapporteringskrav som finns i det nya regleringsbrevet.
Darefter tar GD:s stabschef stallning till forslaget.
3. GD:s stabschef: Skickar ut en preliminar ansvarsfordelning till
ledningsgruppen, med kopia till ekonomichef och verksamhetscontrollers.
4. Ekonomienheten: Nar verksamhetscontrollers fatt kopia fran GD:s stabschef
skickas ansvarsfordelningen till Registraturen samt ovan namnda chefsgrupp.
Efter det att Registraturen har skapat ett diarienummer kommunicerar
Ekonomienheten ut ansvaret for atagandena till hela myndigheten.
Ansvarsfordelningen publiceras aven pa Medarbetarsidorna.
5. Registraturen: For respektive aterrapporteringskrav och uppdrag skapas ett
nytt separat arende (diarienummer) som kopplas samman med
regleringsbrevet (arendereferens).
Ansvaret laggs, utifran GD:s stabschefs fordelning, pa avdelningschef. Arendet
dops till vad uppdraget kallas samt numrering och till vilket regleringsbrev det
tillhor. Exempel:
Återrapporteringskrav 1.1 för RB 2019 - Framja affarsutveckling hos SMF
genom forberedelse for internationalisering osv.
Övrigt återrapporteringskrav 3.1 för RB 2019 – Jamstalldhetsintegrering
Uppdrag 2.4 för RB 2019 – Redovisningar fran Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva och Skargardarnas Riksforbund.
Övrigt uppdrag 3.2 för RB 2019 – Hermes prognoser
Datum for nar redovisningen/rapporteringen ska skickas in, skrivs in i
kommentarsfaltet pa arendet. I vissa fall anges inget datum for redovisning, i
dessa fall måste rapporteringen ske i myndighetens arsredovisning. Nar det
galler aterrapporteringskrav och uppdrag som enbart ska rapporteras i
arsredovisningen skrivs denna text in i kommentarsfaltet ”Ska rapporteras i
årsredovisningen XXXX (år). Ärendet har inga handlingar men texten i ÅR behöver
ett separat diarienummer”. Pa detta satt kan Registraturen senare soka fram en
lista pa samtliga av denna typ av arenden. Detta dels for att kunna
ansvarsfordela, ge respektive handlaggare ett diarienummer dar de kan lagga
arbetsmaterial gallande sina texter, men dels aven for att kunna avsluta varje
arende nar texten ar inlagd i arsredovisningen och den senare har lamnats in.
Efter den 22 februari varje ar borde man darfor kunna avsluta alla dessa
arenden.
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6. GD-stab: Gor en bedomning av vilka av uppdragen i regleringsbrevet som ska
genomga facilitering for utformning av projektdirektiv. Se vidare processen vid
nya sarskilda regeringsuppdrag nedan.
7. Ansvarig avdelningschef: Vidarefordelar arendedokumentet i Public 360 till
den ansvarige enhetschefen dar uppdraget ska planeras och genomforas. Denne
kan i sin tur aven fordela ner det till ansvarig handlaggare via Public 360. Se
Support Online hur du fordelar ett arende i Public 360.
8. Verksamheten: Respektive ansvarig enhet startar harefter upp arbetet med att
planera och genomfora de ataganden som man har ansvar for. Om uppdraget har
genomgatt en facilitering blir det forsta steget att ta fram en projektplan pa
basis av projektdirektivet.

Hantering vid inkomna ändringsbeslut av regleringsbrev
1. Registraturen: Eventuella regeringsbeslut om förändringar i innevarande års
regleringsbrev diariefors pa samma diarienummer som det ursprungliga
regleringsbrevets. En lank till dokumentet skickas med e-post till ekonomichef
med kopia till verksamhetscontrollers pa Ekonomi.
2. Ekonomienheten: Vidarebefordrar regleringsbrevets arendelank till epostgruppen #Chefer och ledare, controllers, internrevisor och GD-sekreterare
tillsammans med en kort beskrivning av innehallet i andringsbeslutet. OBS! Om
ändringen avser nya åtaganden ska processen enligt ovan ske från steg 2
under ”Nyregistrering av årliga regleringsbrev”.
3. Registraturen: Pappersoriginalen arkivlaggs av registratorn i nararkivet for
pagaende arenden.
FK: Pa Medarbetarsidorna – under ”Regeringens styrdokument” – finns det en lank till
vara regleringsbrev pa ESV:s webbplats. Tillvaxtverket behover aldrig lagga ut nagot
sjalva, ESV uppdaterar lopande.

Avrapporteringar mot regleringsbrev
I regleringsbrev beskrivs hur vara ataganden ska aterrapporteras. Ibland har vi
faststallda datum for del- respektive slutrapportering. I dessa fall upprattas en sarskild
rapport som skickas in till var uppdragsgivare och diariefors. I vissa fall star att vi ska
redovisa ”i samband med/eller i anslutning till arsredovisningen”. I dessa fall ska vi
skicka in en sarskild rapport, som skickas in i nartid till da vi skickar in var
arsredovisning (senast den 22 februari varje ar). Ett tredje alternativ kan vara att det
inte star nagot datum eller ”i samband med/eller i anslutning till arsredovisningen”. I
dessa fall ska redovisningen vara en del i myndighetens arsredovisning.
Handläggaren: Upprattade avrapporteringar ska registreras pa det diarienummer som
ar avsett for just denna avrapportering. Ar du osaker pa vilket diarienummer som galler
kan du aven se detta under regleringsbrevets arendenummer, dar syns vilka arenden
som ar sammankopplande med regleringsbrevet, s.k. arendereferenser. Har du svart att
hitta ratt diarienummer for regleringsbrevet, kontakta Registraturen. Rutinen kan liknas
vid den process som avser departementsremisserna (inkommen remiss och lamnat
remissvar. Se Support Online hur du avrapporterar via Public 360.
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Utover projektdirektiv, projektplan, delrapporterna och slutrapporten, ska aven
rekvisition av medel, ekonomisk rapportering inkl. beslut om återbetalning av medel
( internbeslut), diarieforas pa samma arende som aterrapporteringens/ uppdragets
arendenummer.
I enlighet med GD-stabens beslutsordning ska delrapporter foredras for och godkannas
av avdelningschef medan slutrapporter ska foredras for och godkannas av
generaldirektoren. Se Support Online hur du godkanner ett dokument i Public 360.
OBS! När avrappor ter ing gör s ska handläggar en ALLTID använda
dokumentkategor i: ”Återr appor tering reger ingsuppdrag”. Dokumenttiteln
inleds med delrappor t eller slutr appor t samt namnet på uppdr aget som
avrappor teras.
En bra dokumentti tel: Delr app or t Uppdr ag Enklare vägar till j obb
En d åli g dokumenttitel: Delrap por t 2019.
Tänk också på att ALLTID ange datumet som rappor ter ingen skickas in till
depar tementet i fältet ”Dokumentdatum”. Vid inskickandet elektr oniskt tänk på
att även skr iva i n i ärendets kommentar sf ält att r appor ten är i nski ckad, t ex
”Delr appor t ski ckad till När i ngsdepar tementet via e-p ost 2020-02-03/ di tt
namn” – för att styr ka att vi skickat in r appor ten.

FK: Ovriga processer (s.k. delprocesser) som tillfor nya uppgifter i sak och som kommer
att sammanstallas i avrapporteringen, ska diarieforas pa ytterligare ett eget
diarienummer som satts i samband till avrapporteringen, en s.k. arendereferens. Ett
exempel pa en sadan process kan vara en bestallning av statistik genom avrop,
konsult avrop samt andra handlingar som handl ar om sjalva genomforandet .
Registr atur en: Expedierade avrapporteringar, vilka undertecknats pa papper,
arkivlaggs lopande i nararkivet av registratorn.
Avslut av är enden:
Hela processen kring regleringsbrevet avslutas efter att sista rapporten har expedierats.
Om arendet ar ett helt elektroniskt arende utan pappershandlingar, ar det
handläggar ens ansvar att avsluta arendet fran handlaggare i Public 360. Om arendet
daremot aven innehaller pappershandlingar, maste pappersakten levereras till
Registraturen i samband med avslut av arendet. Registr aturen flyttar da pappersakten
fran nararkivet till slutarkivet samt meddelar verksamhetscontrollers att arendet ar
avslutat. Se Support Online hur du avslutar ett arende fran handlaggare i Public 360.
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Processen vid särskilda regeringsuppdrag ställda till
Tillväxtverket
Nyregistrering av särskilda regeringsuppdrag
1. Registraturen: Det sarskilda regeringsuppdraget diariefors pa Ekonomi med
klassificeringskoden 1.2.2. Liksom for regleringsbreven, ska arendemeningen
vara tydlig och ”standardiserad”. Nar arendet har skapats i Public 360, skickas
arendelanken med e-post till ekonomichef och verksamhetscontrollers pa
Ekonomi. Se fortsattning har nedan under rubrik ”Vid andringsbeslut av
sarskilda regeringsuppdrag”
2. Ekonomienheten: foreslar en fordelning av ansvaret for uppdraget till GD:sstabschef som tar stallning till lamnat forslag.
3. GD:s stabschef: skickar ut en preliminar ansvarsfordelning till
ledningsgruppen med kopia till ekonomichef och verksamhetscontrollers.
4. Ledningsgruppen: gar igenom uppdragen vid sina moten.
5. Ekonomienheten: Nar verksamhetscontrollers fatt kopia fran GD:s stabschef
avseende ansvarsfordelning skickas ett mail ut med arendelank till till epostgruppen #Chefer och ledare, controllers, internrevisor och GD-sekreterare
tillsammans med en kort beskrivning av innehallet i regeringsuppdraget samt
hur det prelimart har ansvarsfordelats.
6. Ekonomienheten fordelar ansvaret for arendet (uppdraget) och dokumentet
(regeringsbeslutet) i Public 360 till ansvarig avdelningschef.
7. GD-stab: Alla nya regeringsuppdrag ska hanteras som projekt och genomga s.k.
facilitering for strategisk bedomning och utformning av ett projektdirektiv. Det
gar i stora drag till sa har:
- stabschef gor en preliminar strategisk bedomning av det nya
regeringsuppdraget och konsekvenser for bemanning och resurstilldelning
- strateger vid GD-staben, eller annan utsedd kompetens, lagger upp en process
som ar anpassad till det specifika uppdraget och kallar de resursagare som
behover bidra med resurser i genomforandet. Processen ska resultera i ett
projektdirektiv som Tillvaxtverkets bestallare (en avdelningschef) beslutar om.
8. Ansvarig avdelningschef: vidarefordelar arendet i Public 360 till ansvarig
enhetschef for uppdraget. Denne kan i sin tur aven fordela ner det till ansvarig
handlaggare via Public 360. Se Support Online hur du fordelar ett arende i
Public 360.
9. Verksamheten: Respektive ansvarig enhet startar harefter upp arbetet med att
planera och genomfora de ataganden som man har ansvar for. Det forsta steget
ar att ta fram en projektplan pa basis av projektdirektivet.
FK: Ekonomienheten for en lista over alla sarskilda uppdrag som finns pa
Medarbetarsidorna med en lank till uppdragen (regeringsbesluten).
10. Registraturen: Pappersoriginalet arkivlaggs av registratorn i nararkivet for
pagaende arenden.
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Vid ändringsbeslut av särskilda regeringsuppdrag
Registr atur en: Eventuella regeringsbeslut om förändringar i tidigaresärskilda
regeringsuppdrag diariefors pa samma diarienummer som det ursprungliga
regeringsbeslutet. I dokumenttiteln ska det framga att det ar ett andringsbeslut. En lank
till dokumentet skickas med e-post till ekonomichef med kopia till
verksamhetscontrollers pa Ekonomienheten.

Avrapporteringar mot särskilda regeringsuppdrag
Handläggar en: diariefor avrapporteringen i Public 360. Delrapporteringarna
registreras med samma dnr som det ursprungliga regeringsuppdragets i likhet med
slutrapporten. OBS! Tank pa att vid slutrapporten ska en ekonomisk sammanstallning
inga varpa avdelningens controllers bor kopplas in i god tid for att fa fram uppgifterna.
Utover projektdirektiv, projektplan, delrapporterna och slutrapporten, ska aven
rekvisition av medel, ekonomisk rapportering inkl. beslut om återbetalning av medel
( internbeslut), diarieforas pa samma arende som regeringsuppdragets arendenummer.

OBS! När avrappor ter ing gör s ska handläggar en ALLTID använda
dokumentkategor i: ”Återrappor tering regeringsuppdr ag”. Dokumenttiteln inleds
med delr appor t eller slutr appor t samt namnet på uppdraget som avr appor ter as.
Exempel på en bra dokumentt itel: ”Delr appor t Uppd rag Enklar e vägar till j obb”
Exempel på en dålig dokumenttitel: ”Delr appor t 2019”.
Tänk också på att ALLTID ange datumet som rappor ter ingen skickas in till
depar tementet i fältet ”Dokumentdatum”. Vid inskickandet elektr oniskt tänk på
att även skr iva i n i är endets kommentar sf ält att rap por ten är i nski ckad , t ex
”Delr appor t ski ckad till När i ngsdepar tementet via e-p ost 2020-02-03/ di tt
namn” – för att styr ka att vi skickat in r appor ten.

FK: Ovriga processer (s.k. delprocesser) som tillfor nya uppgifter i sak och som kommer
att sammanställas i delrapporteringen/ slutrapporten, ska diarieforas pa ytterligare ett
eget diarienummer som satts i samband med regeringsuppdraget, en s.k.
arendereferens. Ett exempel pa en sadan process kan vara en konferens som ar en del av
arbetet med rapporteringen.
Delrapporter ska foredras for och godkannas av avdelningschef medan slutrapporter ska
foredras for och godkannas av generaldirektoren.
Avslut av är enden: Hela processen kring det sarskilda regeringsuppdraget avslutas
efter att sista rapporten har expedierats. Om arendet ar ett helt elektroniskt arende utan
pappershandlingar, ar det handlaggarens ansvar att avsluta arendet fran handlaggare i
Public 360. Om arendet daremot aven innehaller pappershandlingar, maste
pappersakten levereras till Registraturen i samband med avslut av arendet.
Registr aturen: flyttar da pappersakten fran nararkivet till slutarkivet samt meddelar
verksamhetscontrollers att arendet ar avslutat. Se Support Online hur du avslutar ett
arende fran handlaggare i Public 360.
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Processen vid särskilda regeringsuppdrag ställda till andra
myndigheter
Regeringsuppdrag och regleringsbrev till andra myndigheter ordnas i tva kategorier:
den med samverkan och den utan samverkan.

Med samverkan – d.v.s. uppdrag till andra myndigheter som berör
Tillväxtverket
1. Registraturen: Uppdraget ar direktstallt till en annan myndighet men det
framgar i regeringsbeslutet att vi samverkar, antingen genom att vi ar
kopiemottagare eller genom att Tillvaxtverket omnamns i uppdragstexten som
en tydlig samverkanspartner. Arendet registreras pa enheten Ekonomi med
klassificeringskoden 1.6.3.Nar arendet har skapats i Public 360, skickas
arendelanken med e-post till ekonomichef och verksamhetscontrollers pa
Ekonomi.
2. Ekonomienheten: Foreslar en fordelning av ansvaret for uppdraget till GD:s
stabschef som tar stallning till lamnat forslag.
3. GD:s stabschef: Skickar ut en preliminar ansvarsfordelning till
ledningsgruppen med kopia till ekonomichef och verksamhetscontrollers.
4. Ledningsgruppen: Gar igenom uppdragen vid sina moten.
5. Ekonomienheten: Nar verksamhetscontrollers fatt kopia fran GD:s stabschef pa
ansvarsfordelning skickas ett mail ut med arendelank till e-postgruppen #Chefer
och ledare, controllers, internrevisor, GD-stab och GD-sekreterare, tillsammans
med en kort beskrivning av innehallet i regeringsuppdraget samt hur det
prelimart har ansvarsfordelats.
6. Ekonomienheten: Fordelar ansvaret for arendet (uppdraget) och dokumentet
(regeringsbeslutet) i Public 360 till ansvarig avdelningschef.
7. GD-stab: Om bedomningen ar att Tillvaxtverkets del i regeringsuppdraget ar
av sa stor vikt och omfattning att en process ska genomforas for facilitering och
formulering av ett projektdirektiv foljs upplagget ovan for regeringsuppdrag
stallda till Tillvaxtverket.
8. Ansvarig avdelningschef: Vidarefordelar arendet i Public 360 till ansvarig
enhetschef for uppdraget. Denne kan i sin tur aven fordela ner det till ansvarig
handlaggare via Public 360. Se Support Online hur du fordelar ett arende i Public
360.
9. Verksamheten: Respektive ansvarig enhet startar darefter upp arbetet med att
planera och genomfora de ataganden som man har ansvar for.
10. Handläggaren: Registrerar eventuella handlingar i Public 360. Nar slutrapport
ar skickad fran ansvarig myndighet, skriver handlaggaren in en kommentar om
detta i Kommentarsfaltet pa arendet, och darefter kan handlaggaren avsluta
arendet.
11. Registraturen: Avslutar och arkiverar arendet samt meddelar
verksamhetscontrollers att uppdraget ar avslutat.
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Utan samverkan – d.v.s. uppdrag till andra myndigheter som inte berör
Tillväxtverket och är inkomna för kännedom
Registraturen: Dessa regeringsuppdrag registreras ej utan noteras pa regerings- och
departementslistan med tydlig rubricering om att handlingen lyder under kategorin
”utan samverkan” och ar inkommen for kannedom.
Dokumentfilen skickas till GD-sekreterare att sparas i Sharepoint under avdelning
Myndighetsstod/Departementsarenden/Stallda till andra/Ovrigt.

Processen för remisshantering
Remisserna delas in i kategorierna ”departementsremisser”, dvs. de som inkommit fran
Regeringskansliet (RK), och ”övriga remisser” som avser remisser fran ovriga
myndigheter.

Nyregistrering ”departementsremisser”
Registraturen: Diariefors med klassificeringskoden 1.3.1 med GD stab som inledande
ansvarig. Viktigt med en tydlig arendemening dar det framgar att det ar en remiss samt
namnet pa remissen som underlattar vid atersokningen. Betankanden sparas ned fran
regeringen.se och lankas till arendet.
En lank till remissen vidarebefordras till utsedd handlaggare i GD-staben med en kopia
till GD- sekreterare. Staben fordelar remissen till ansvarig avdelning och ger remissen en
kategori 1-31 med utgangspunkt i vikt i forhallande till Tillvaxtverkets uppgift. Remissen
satts upp pa regerings- och departementslistan.
De remisser som ges klassificeringen 3 besvarar GD-staben genom att ta fram ett
standardsvar som anger att Tillvaxtverket inte har nagra synpunkter. Hanteringen av
ovriga remisser ansvarar utpekad avdelning for. Det galler aven att ta fram ett
standardsvar i de fall avdelningen vid genomlasning kommer till slutsatsen att
myndigheten trots allt inte har nagra synpunkter.
Inkomna pappersoriginal laggs i pappersakt av registratorn och halls ordnade i
nararkivet for pagaende arenden.
En remiss som inkommit enbart i digital form arkivlaggs i det elektroniska arkivet.
Handläggaren: Registrerar eventuella handlingar i Public 360. Nar remissvar ar
diariefort och skickat fran ansvarig myndighet, skriver handlaggaren in en kommentar
om detta i Kommentarsfaltet pa arendet, och darefter kan handlaggaren avsluta arendet.

Kategori 1 = Viktigt relativt Tillväxtverkets instruktion/ansvarsområde.
• GD beslutar om svaret.
• Huvudregeln ar att remissvaret ska upp for diskussion pa ledningsgruppen innan det
dras for GD pa en veckoberedning.
Kategori 2 = Av generellt intresse i förhållande till Tillväxtverkets verksamhet.
• Avdelningschefen beslutar om svaret.
• Om den avdelning som fatt ansvar for en remiss (kategori 2) gor bedomningen att vi
inte har nagra synpunkter tar avdelningen fram ett standardsvar.
Kategori 3 = Berör inte Tillväxtverket.
• GD-staben tar fram ett standardsvar som GD beslutar om.
1
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Registraturen: Nar remissen ar avslutad fran handlaggare avslutar registrator arendet
helt och lagger akten med remissen for ”slutarkivering” till Centralarkivet i Stockholm.

Nyregistrering ”övriga remisser”
Registraturen: Dessa remisser inkommer oftast digitalt. Vid oklarheter stammer
registrator av med chefsjuristen vilken enhet som remissen ska lottas pa.
Nar remissen har diarieforts med klassificeringskoden 1.6.2, skickas lanken till
ansvarig enhetschef med kopia till enhetsadministratoren. Enhetschefen gor ytterligare
en bedomning om Tillvaxtverket ska yttra sig, om Tillvaxtverket inte har nagra
synpunkter att redovisa eller om Tillvaxtverket avstar fran yttrandet. Nar remisser inte
ska besvaras skrivs noteringen ”avstar fran yttrande”, alternativt om det inte finns nagra
synpunkter att redovisa ”inga synpunkter”, pa amnesraden i det mail som remissen
inkommit med. Om remissen ska besvaras, fordelar enhetschefen remissen till ansvarig
handlaggare. Se Support Online hur du fordelar ett arende i Public 360.
Oavsett om remissvaret besvaras eller inte ska svaret hanteras och beslutas i Public 360.
Se Support Online hur du svarar pa remisser via Public 360.
Efter att remissvar har expedierats och arendet ar avslutat fran handlaggare, avslutar
handlaggarens administrator eller registrator arendet helt och arkiverar i det
elektroniska arkivet. Eventuella pappersoriginal av remisser overlamnas till arkivarie for
slutarkivering i Centralarkivet Stockholm.
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