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1. ALLMÄNT
1.1. Informationen lämnas av:
Forvaltande myndighet Sverige, Tillvaxtverket
Det forvaltnings- och kontrollsystem som beskrivs har ar gemensamt for foljande nio
program, om inget annat anges:
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Skane-Blekinge 2014-2020
2014SE16RFOP001
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Smaland och Oarna 2014-2020
2014SE16RFOP002
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Vastsverige 2014-2020
2014SE16RFOP003
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Ostra Mellansverige 2014-2020
2014SE16RFOP004
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Stockholm 2014-2020
2014SE16RFOP005
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Norra Mellansverige 2014-2020
2014SE16RFOP006
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Mellersta Norrland 2014-2020
2014SE16RFOP007
Regionalt strukturfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
Ovre Norrland 2014-2020
2014SE16RFOP008
Nationellt regionalfondsprogram for investeringar i tillvaxt och sysselsattning
2014-2020
2014SE16RFOP009
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Kontaktpersoner vid forvaltande myndighet, inklusive e-postadress:
Gunilla Nordlöf

Lars Wikström

Tim Brooks

Chef för Förvaltande myndighet

Operativ chef för 8 regionala

Operativ chef för det nationella

gunilla.nordlof@tillvaxtverket.se

strukturfondsprogram och ÖKS

regionalfondsprogrammet

lars.wikstrom@tillvaxtverket.se

tim.brooks@tillvaxtverket.se

Patrik Sällström
Ställföreträdande operativ chef för 8
regionala strukturfondsprogram och
ÖKS
patrik.sallstrom@tillvaxtverket.se
Henrik Berven

Per Persson

John Wallon

Enhetschef Regional tillväxt Södra

Enhetschef Regional tillväxt Mellersta

Enhetschef Regional tillväxt Norra

Sverige

Sverige

Sverige

henrik.berven@tillvaxtverket.se

per.persson@tillvaxtverket.se

john.wallon@tillvaxtverket.se

Lorraine Jonis

Henrik Blomberg

Linnea Hagblom

Programansvarig för det regionala

Programansvarig för det regionala

Programansvarig för det regionala

strukturfondsprogrammet Skåne-

strukturfondsprogrammet Småland

strukturfondsprogrammet Västsverige

Blekinge

och öarna

linnea.hagblom@tillvaxtverket.se

lorraine.jonis@tillvaxtverket.se

henrik.blomberg@tillvaxtverket.se

Isabelle Canderskog

Lena Johansson-Skeri

Lena Johansson-Skeri

Programansvarig för det regionala

Programansvarig för det regionala

Programansvarig för det regionala

strukturfondsprogrammet Östra

strukturfondsprogrammet Stockholm

strukturfondsprogrammet

Mellansverige

lena.johansson-skeri@tillvaxtverket.se

Norra Mellansverige
lena.johansson-skeri@tillvaxtverket.se

isabelle.canderskog@tillvaxtverket.se
Maria Stendotter

Malin Ylienpää

Satu Norsten Manninen

Programansvarig för det regionala

Programansvarig för det regionala

Programansvarig för det nationella

strukturfondsprogrammet Mellersta

strukturfondsprogrammet Övre

regionalfondsprogrammet

Norrland

Norrland

satu.norsten.manninen@tillvaxtverket.s

maria.stendotter@tillvaxtverket.se

malin.ylienpaa@tillvaxtverket.se

e
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1.2. Den information som tillhandahålls beskriver situationen
2019-01-01

1.3. Systemstruktur

Figur 1. Systemstruktur

1.3.1. Förvaltande myndighet
Tillvaxtverket
Chef, GD Gunilla Nordlof
Besoksadress: Vastgotagatan 5
Box 4044
SE-102 61 Stockholm
Tel: +46 8 6819100
Fax: +46 8 196826
E-post: gunilla.nordlof@tillvaxtverket.se
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Adresser till Tillväxtverkets kontor
Regionala kontoret Skane-Blekinge
Besoksadress: Ostra promenaden 3
SE-211 28 Malmo
Regionala kontoret Smaland och oarna
Besoksadress: Ostra Strandgatan 10
SE-550 02 Jonkoping
Regionala kontoret Vastsverige
Besoksadress: Sodra Hamngatan 45
SE-404 26 Goteborg
Regionala kontoret Ostra Mellansverige
Besoksadress: Tradgardsgatan 14, 3 tr
SE-701 45 Orebro
Regionala kontoret Stockholm
Besoksadress: Vastgotagatan 5
SE-102 61 Stockholm
Regionala kontoret Norra Mellansverige
Besoksadress: Drottninggatan 9, 3tr
SE-803 20 Gavle
Regionala kontoret Mellersta Norrland
Besoksadress: Ringvagen 4
SE-831 03 Ostersund
Regionala kontoret Ovre Norrland
Besoksadress: Residensgatan 17
SE-971 28 Lulea
Tillvaxtverkets huvudkontor
Besoksadress: Vastgotagatan 5
SE-102 61 Stockholm

1.3.2. Attesterande myndighet
Tillvaxtverket
Chef for Attesterande myndighet Robert Clevestam
Besoksadress: Vastgotagatan 5
Postadress: Box 4044
102 61 Stockholm
Tel: +46 8 681 91 00
E-post: robert.clevestam@tillvaxtverket.se

7(38)

1.3.3. Förmedlande organ
Det forvaltnings- och kontrollsystem som Tillvaxtverket har upprattat omfattar i
dagslaget inte nagra formedlande organ.

1.3.4. Principen om åtskillnad av funktioner
Forvaltande myndighet och attesterande myndighet ar organiserad inom myndigheten
Tillvaxtverket medan revision ar organiserad inom myndigheten
Ekonomistyrningsverket.

2. Förvaltande myndighet
Inom myndigheten finns funktioner for uppgiften att vara forvaltande myndighet enligt
artikel 123 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1303/2013.

Chef för förvaltande myndighet
Generaldirektoren ar chef for forvaltande myndighet. I uppdraget ingar bl.a. att ansvara
for att forvaltande myndighets verksamhet bedrivs i enlighet med gallande regelverk.

Operativa chefer för förvaltande myndighet
Under chefen for forvaltande myndighet finns tva operativa chefer for forvaltande
myndighet. Chefen for avdelning Regioner ar operativ chef for forvaltande myndighet
for de atta regionala strukturfondsprogrammen samt for programmet OresundKattegatt-Skagerrak (OKS). Chefen for avdelning Foretag ar operativ chef for forvaltande
myndighet for det nationella regionalfondsprogrammet. I uppdraget som operativ chef
for forvaltande myndighet ingar att ta ansvar for programmens genomforande och
resultat. Respektive operativ chef representerar ocksa forvaltande myndighet gentemot
kommissionen, revisionsmyndigheter och regeringen samt pa
overvakningskommitteernas moten.

Förvaltnings- och kontrollsystemet
Chefen for avdelning Kvalitet och kontroll ansvarar under chefen for forvaltande
myndighet for forvaltnings- och kontrollsystemet.

2.1 Förvaltande myndighet och dess huvudsakliga funktioner
2.1.1. Förvaltande myndighets status
Tillvaxtverket ar en sjalvstandig, statlig nationell myndighet och ar enligt forordning om
forvaltning av EU:s strukturfonder (SFS 2014:1383) forvaltande myndighet for de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom
malet investering for tillvaxt och sysselsattning.

2.1.2. Beskrivning av förvaltande myndighets funktion och uppgifter
Forvaltande myndighet ska ansvara for att de operativa programmen genomfors i
enlighet med principen om sund ekonomisk forvaltning och har ansvar for och ska
utfora de uppgifter som anges i artikel 125 i forordning (EU) nr 1303/2013.
Tillvaxtverket har ansvar for att utfora den attesterande myndighetens funktioner i
enlighet med artikel 126 i samma forordning.
Separationen av funktioner mellan attesterande myndighet och den ovriga delen av
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uppdraget som forvaltande myndighet sakerstalls genom generaldirektorens
arbetsordning. Det framgar av arbetsordningen att attesterande myndighet ar en egen
funktion inom avdelningen Myndighetsstod med en chef. Chefen for attesterande
myndighet ansvarar for rapporteringen till kommissionen i enlighet med artikel 126 i
forordning (EU) nr 1303/2013, och fattar beslut i arenden som hor till attesterande
myndighets arbetsomrade. Den operativa delen av uppdraget som forvaltande
myndighet utfor ar placerad inom avdelningar skilt fran attesterande myndighet. Ovriga
administrativa- och stodjande delar av uppdraget som forvaltande myndighet ar
placerade i separata enheter inom avdelningarna Myndighetsstod och Kvalitet och
kontroll. I de fall Tillvaxtverket beviljas stod inom programmen kommer atskillnad av
funktioner att sakerstallas.
Forvaltande myndighet ska stodja arbetet i overvakningskommitten och forse den med
de uppgifter den behover for att utfora arbetet i enlighet med artikel 125 i forordning
(EU) nr 1303/2013.
Forvaltande myndighet skickar arliga genomforanderapporter och slutrapporter till
kommissionen.
Forvaltande myndighet sakerstaller att stodmottagare har tillgang till de uppgifter som
kravs for att utfora sina uppgifter och genomfora projektverksamheten.
Forvaltande myndighet sakerstaller att det finns ett system for att i datoriserad form
registrera och spara uppgifter i enlighet med kommissionens krav. For detta finns ett
arendehanteringssystem och ett ekonomisystem. Forvaltande myndighet ansvarar
ocksa for att se till att rutiner for inmatning finns.
Forvaltande myndighet ska ha sadan bemanning och kompetens att den kan halla
samman hela flodet av aktiviteter fran information, inbjudan till utlysning
om finansiellt stod fran den Europeiska regionala utvecklingsfonden, registrering av
ansokningar, handlaggning av ansokningar, metoder vid urval av projekt, inhamtning av
strukturfondspartnerskapens prioriteringar mellan projekt, beslut om stod till projekt,
handlaggning av ansokningar om utbetalning genom administrativa kontroller
respektive kontroller pa plats, beslut om utbetalning, samt avslut av projekt.
Tillvaxtverket har antagit en strategi for kompetensforsorjning som omfattar
forvaltande myndighet. Varje enhet ansvarar for att ta fram en
kompetensutvecklingsplan dar behov av nodvandig kompetens ska tydliggoras. En arlig
oversyn ska goras av kompetensutvecklingsplanen.
Forvaltande myndighet ska skriftligen dokumentera rutiner for hur arbetet ska utforas.
Dokumentationen sker i form av ett digitalt handlaggarstod. Beslut i fragor om stod
fattas av forvaltande myndighets beslutsfattare i enlighet med arbetsordningen for
avdelningarna Regioner och Foretag. Granskning av underlag for ansokningar om
utbetalning gors av en gemensam granskningsenhet inom avdelningen Kvalitet och
kontroll. Beslut om utbetalning fattas av en sarskilt inrattad utbetalningsfunktion inom
avdelningen Kvalitet och kontroll. Forvaltande myndighet ar organiserad pa ett sadant
satt att hog effektivitet uppnas i kombination med att sarbarheten minimeras.
Forvaltande myndighet ska sakerstalla att ett separat redovisningssystem eller
redovisningskod anvands av alla stodmottagare for de stodberattigade utgifter som de
redovisar.
Forvaltande myndighet ska aktivt arbeta med bedrageribekampning genom att
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forebygga, upptacka och korrigera oriktigheter och aterkrava belopp som betalats ut pa
felaktiga grunder och underratta kommissionen om oriktigheter som overstiger 10 000
EUR i bidrag fran fonderna.
Enligt nationell forfattning ska Tillvaxtverkets operativa ledning sakerstalla att det vid
myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar pa ett betryggande satt.
Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet foljas upp och
bedomas. Vid bedomningen av den interna styrningen och kontrollen ska de
iakttagelser som lamnas av extern revision och internrevision beaktas.
Forvaltande myndighet ska se till att rutiner finns som sakerstaller att alla verifikat som
ror utgifter med stod av fonderna pa begaran ska kunna goras tillgangliga for
kommissionen och Europeiska revisionsratten under den period som anges artikel 140 i
forordning (EU) nr 1303/2013 samt att stodmottagarna informeras om detta.
Forvaltande myndighet ska se till att minimikrav ska galla for verifikationskedjan med
avseende pa de rakenskaper som ska sparas och de verifikationer som ska bevaras, samt
se till att det finns uppgifter om vilka organ som har alla de verifikationer som kravs for
att sakerstalla att verifikationskedjan uppfyller minimikraven.
Forvaltande myndighet har tagit fram en utvarderingsplan som lever upp till de krav
som stalls och som beskriver hur utvarderingsarbetet kommer att utforas.
Utvarderingsplanen ar beslutad av respektive overvakningskommitte.
Forvaltande myndighet upprattar en arlig forvaltningsforklaring och en arlig
sammanfattning per program i enlighet med artikel 124. 4 (e) (EU) nr 1303/2013.

2.1.3. Uppgifter som formellt har delegerats av förvaltande myndighet
Forvaltande myndighet har inte delegerat nagra uppgifter.

2.1.4 Bedrägeribekämpning med beaktande av konstaterade risker
Forvaltande myndighet utfor samtliga uppgifter i enlighet med artikel 125. 4 i
forordning (EU) nr 1303/2013 och ovriga krav som foljer av EU-regelverket. Har ingar
att bedoma om stodmottagaren har den administrativa, ekonomiska och operativa
formagan att genomfora projektet.
Forvaltande myndighet har tagit fram en bedrageribekampningspolicy med syfte att
forebygga, upptacka och forhindra bedragerier, i enlighet med artikel 125. 4 (c) samt
kommissionens vagledning for bedrageribekampning.
Tillvaxtverket ingar ocksa i radet for skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-radet, som
ansvarar for att samordna atgarder i Sverige mot bedragerier och andra missbruk av
EU-relaterade medel.

2.2. Förvaltande myndighets organisation och förfaranden
2.2.1. Organisationsschema
Forvaltande myndighet inordnas organisatoriskt inom myndigheten Tillvaxtverket (se
figur 1).
Med en gemensam forvaltande myndighet for de 8 regionala strukturfondsprogrammen
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och det nationella regionalfondsprogrammet skapas forutsattningar for en likartad och
rattssaker arendehantering och regeltolkning, vilket gynnar bade enskilda
stodmottagare och forvaltningen av programmen. Avdelningarna Myndighetsstod och
Kvalitet och kontroll svarar for denna samordning.
Avdelningen Kvalitet och kontroll ansvarar for arbetet med processutveckling, dvs.
framtagande av arbetsrutiner, handlaggarstod, checklistor, formular, mallar och tolkning
av regelverk for enhetliga tillampningar. Avdelningen bistar programmen med juridisk
kompetens samt stod for erfarenhetsutbyten och kompetensutvecklingsinsatser.
Avdelningen Myndighetsstod bistar med ekonomisk kompetens samt ekonomisk
uppfoljning och rapportering. Avdelningen Kunskapsutveckling ansvarar for att
samordna arbetet med rapporter till regeringen och kommissionen, uppfoljningar och
utvarderingar.
Forvaltande myndighet har regionalt placerad personal i varje programomrade, dvs. i
Lulea, Ostersund, Gavle, Stockholm, Orebro, Jonkoping, Goteborg och Malmo. Det
nationella regionalfondsprogrammet samt finansieringsinstrumenten i de regionala
strukturfondsprogrammen handlaggs i huvudsak i Stockholm. Det operativa arbetet
leds av de operativa cheferna for forvaltande myndighet, enhetschefer samt
programansvariga for respektive program.
De programansvariga for respektive program ska fokusera pa genomforandet av
strukturfondsprogrammet inom sitt programomrade. Det innebar att de huvudsakliga
ansvarsomradena ar att informera om strukturfondsprogrammet, arrangera
ansokningsomgangar, ta emot och bereda ansokningar, avsla ansokningar som inte
uppfyller stallda krav, fora vidare de ansokningar som uppfyller kraven till programmets
strukturfondspartnerskap eller prioriteringsgrupp som har att prioritera mellan
presenterade projektansokningar besluta om stod ur Europeiska regionala
utvecklingsfonden i de projekt som strukturfondspartnerskapet/prioriteringsgruppen
prioriterar samt folja genomforandet hos beviljade projekt och sa smaningom se till att
de avslutas. Granskningsenheten inom avdelningen Kvalitet och kontroll ansvarar for att
ta emot och bereda ansokningar om utbetalning fran stodmottagarna, genomfora
skrivbordskontroller, stamma av ansokan om utbetalning mot lagesrapporter och
genomfora kontroller pa plats hos stodmottagarna.
Arendehandlaggningen inom forvaltande myndighet ar uppdelad i tva delar, ansokan
om stod och ansokan om utbetalning. De tva funktionerna halls atskilda inom olika
avdelningar. Beslutsfattare for beslut om stod regleras i forvaltande myndighets
arbetsordning. Den ekonomiska granskningen av ansokningar om utbetalning utfors av
sarskilt avdelad personal. Beslutsfattare for beslut om utbetalning regleras i forvaltande
myndighets arbetsordning. Separation av funktioner sakerstalls genom
arbetsordningen.
Forvaltande myndighet dokumenterar processer och rutiner over hur arbetet utfors.
Inom finansieringsinstrument anpassas arendehandlaggningen i tillampliga delar
utifran det sarskilda regelverk som galler for denna typ av insatser. Istallet for beslut om
stod upprattas ett finansieringsavtal. Avtalet reglerar bland annat den ekonomiska
redovisningen.

2.2.2. Ram som säkerställer lämplig riskhantering
Forvaltande myndighet kommer vid aterkommande tillfallen att utvardera
bedrageribekampande styrdokument, genomfora riskbedomningar samt vid behov ta
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fram och foresla nya eller forbattrade styrdokument.

2.2.3. Beskrivning av förfaranden
2.2.3.1 Stöd till Övervakningskommittéerna
Forvaltande myndighet har ansvar for att genom ett sekretariat stodja
overvakningskommitteerna. Det finns en overvakningskommitte for de atta regionala
strukturfondsprogrammen och en overvakningskommitte for det nationella
regionalfondsprogrammet.
Kommitteernas ordforande utses av regeringen och utgors av en tjansteman inom
regeringskansliet. Sekretariatet planerar verksamheten inom overvakningskommitten
tillsammans med ordforanden. Overvakningskommittens huvuduppgift ar att verka for
att strukturfondsprogrammet genomfors pa ett effektivt och rattssakert satt.
Overvakningskommitten beslutar om sin egen arbetsordning. Sekretariatet ansvarar for
att arbetsordningen kommuniceras till samtliga ledamoter och ersattare samt haller
den tillganglig vid forfragan. Uppfoljning och utvardering ar centrala fragor inom
overvakningskommittens ansvarsomrade och har bistar forvaltande myndighet med
kompetens inom omradet. Det ar overvakningskommitten som beslutar om forslag om
eventuella andringar i respektive program, bade sadana som kan beslutas pa nationell
niva och sadana som kraver ett beslut av kommissionen.
Sekretariatet ansvarar for att ta fram forslag till beslut och ar foredragande i olika
fragor, da framst fragor kopplade till genomforandet av strukturfondsprogrammens
olika delar. Sekretariatet ansvarar sedan for att de beslut som fattas av
overvakningskommitteerna verkstalls. I enlighet med art 47 i EUs forordning
1303/2013 ska overvakningskommitten overvaka genomforandet av programmen i
samforstand med forvaltande myndighet. Forvaltande myndighet ansvarar for att
regelbundet aterrapportera hur genomforandet fortloper och vilka utvarderingsinsatser
som genomfors. Sekretariatet sakerstaller att denna aterrapportering finns med pa
overvakningskommittens moten.

2.2.3.2. Elektronisk datahantering
Forvaltande myndighet ska uppratta ett system for att i elektronisk form registrera och
lagra uppgifter om varje projekt for overvakning, utvardering, ekonomisk forvaltning,
kontroller och revisioner. Forvaltande myndighet ska aven se till att uppgifterna samlas
in, matas in och lagras enligt de krav som stalls av kommissionen (art 125.2d och 125. 8
1303/2013). For registrering och lagring av uppgifter om projekt anvands forvaltande
myndighets arendehanteringssystem och ekonomisystem. For utforligare beskrivning
av arendehanteringssystemet respektive ekonomisystemet, se avsnitt 4.

2.2.3.3 Övervakning av funktioner som formellt har delegerats av förvaltande
myndighet
Forvaltande myndighet har inte delegerat nagra funktioner.

2.2.3.4. Välja ut projekt som kan stödjas av programmet
Ansokan om stod
Avdelning Kvalitet och kontroll ansvarar for samtliga rutiner och mallar inom
handlaggning i syfte att uppna en rattssaker och likartad arendehanteringsprocess.
Beslut tas i enlighet med arbetsordning. Sokande anvander det elektroniska systemet
for att ansoka om stod. Uppgifterna som lamnas skickas automatiskt till och registreras i
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det elektroniska arendehanteringssystemet. Pa forfragan kan sokande lamna in en
ansokan om stod pa pappersformular. Da sker registrering manuellt i
arendehanteringssystemet av personal pa det kontor dit ansokan ar inlamnad. Ansokan
om stod hanteras pa den enhet som ansvarar for respektive program. I anvisningar till
ansokan och i Tillvaxtverkets foreskrifter aterfinns samtliga bestammelser for ansokan
om stod.
Samtliga verksamheter som beviljas stod ska vara oppna och icke diskriminerade.
I samband med handlaggning av ansokan om stod kontrolleras att verksamheter som
det soks stod for inte ar till fullo genomforda eller avslutade.
Bedomning av insatser
For samtliga inkomna ansokningar anvands handlaggaruppgifter som ar integrerade i
arendesystemet for dokumentation av bedomningen. Handlaggaruppgifterna innehaller
kontroller av de formella krav som stalls pa varje ansokan. Har ingar bland annat
kontroll av att verksamheten bidrar till att uppna de specifika malen och resultaten
inom insatsomradena. Handlaggaren registrerar ansokan pa en insatskategori efter en
rutin som tillhandahalls i ett internt digitalt handlaggarstod. Registreringen sker i
arendehanteringssystemet.
Kontroller sker aven av detaljerade aspekter av projektet, utifran bade laglighet och
kvalitet. Urvalskriterier faststallda av Overvakningskommitten ar ytterligare en
bedomningsgrund som beaktas. Urvalskriterierna adresserar bl.a. jamstalldhet, ickediskriminering och hallbar utveckling i enlighet med de allmanna principerna i (EU) nr
1303/2013, art. 7 och 8. I handlaggaruppgifterna ingar ocksa kontroll av att verksamhet
som paborjats innan ansokan om stod lamnades in foljer tillamplig lagstiftning samt att
projekt som har eller borde ha varit foremal for aterkrav enligt (EU) nr 1303/2013
art.71 inte godkanns. Handlaggaruppgifterna avslutas med bedomningar av risk utifran
bedrageriaspekten och sokandes operativa, administrativa och ekonomiska formaga
enligt (EU) nr 1303/2013, art. 125 (3)(d). Om ansokan inte bedoms uppfylla de
formella krav som galler kommuniceras detta av forvaltande myndighet till den sokande
och darefter avslas ansokan eller atertas av den sokande
Under handlaggningen av ansokan sker kommunikation med sokande i enlighet med
svenska forvaltningsrattsliga rutiner.
Prioriterings- och beslutsforfarande for det nationella regionalfondsprogrammet
For det nationella programmet galler att beslut om stod fattas av chefen for Forvaltande
myndighet efter samrad med chefen pa respektive av de tre myndigheter som av
regeringen fatt ansvaret att ta fram det nationella programmet.
Overvakningskommittens arbetsutskott for programmets genomforande bidrar i
processen genom att utlysningstext och specifika utlysningskriterier stams av med
arbetsutskottet innan forvaltande myndighet publicerar utlysningen.
Prioriterings- och beslutsforfarande for de regionala strukturfondsprogrammen
Forvaltande myndighet ska nar det galler de regionala programmen inhamta
strukturfondspartnerskapens yttrande over vilka ansokningar som ska prioriteras. Om
en ansokan godkanns av forvaltande myndighet sammanstaller handlaggaren
projektinnehallet i ett prioriteringsunderlag dar forvaltande myndighets bedomningar
av projektet framgar. Underlagen for de godkanda ansokningarna overlamnas till berort
strukturfondspartnerskap som prioriterar de enskilda projekten efter genomfort
regionalt samrad i berorda lan. Om en ansokan inte godkanns avslas den av forvaltande
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myndighet och lamnas aldrig over till strukturfondspartnerskapet.
Strukturfondspartnerskapens prioritering ar bindande for forvaltande myndighets
fortsatta handlaggning av ett arende, vilket innebar att prioriterade projekt beviljas och
ej prioriterade projekt avslas.
Forvaltande myndighet fattar beslut i enlighet med faststalld arbetsordning.
Vid beslut om stod anvands en enhetlig beslutsmall dar uppgifterna i (EU) nr
1303/2013 art 125 (3)(c) ingar. Forvaltande myndighet expedierar beslutet till
stodmottagaren.
Forvaltande myndighet bedomer att ovanstaende beskrivning ar tillfredsstallande for
att uppfylla de krav som stalls innan beslut om stod fattas enligt (EU) nr 1303/2013 art.
125 (3).
Finansieringsinstrument
For finansieringsinstrument anpassas urvalsforfarandet i tillampliga delar enligt vad
som anges i (EU) nr 1303/2013 art 37 och 38 samt (EU) nr 480/2014 art 7.

2.2.3.5. Beslut om stöd
Fragor om stod provas av forvaltande myndighete. Forvaltande myndigheten ska i
enlighet med artikel 125. 3 (c) (EU) nr 1303/2013 samt i 2 kap. 14 § forordning
(2014:1383) om forvaltning av EU:s strukturfonder utfarda ett beslut om stod for varje
projekt som erhaller stod. Beslutet om stod ska bl. a innehalla de villkor beslutet ar
forenat med.

2.2.3.6. Förfaranden för att kontrollera projekten
Administrativa kontroller utfors av ekonomer och kommer att ske av varje ansokan om
utbetalning som lamnas in av stodmottagarna. Kontrollerna gors enligt granskningsplan
och handlaggaruppgifter for ekonom. Bade granskningsplan och
handlaggningsuppgifter ar integrerade i arendesystemet.
For ett urval av projekt kommer kontroller aven att utforas pa plats hos stodmottagare.
Syftet ar att korrekt kunna verifiera levererade varor och tjanster samt att fa en
bekraftelse av att redovisade rakenskapsunderlag ar korrekta. Kontrollbesoken syftar
aven till att vara framatblickande vilket innebar att alla inblandade parter ska dra
lardom av och dela med sig av de erfarenheter som foljer av projektverksamheten.
En handlingsplan for kontroller pa plats hos stodmottagare upprattas av
programansvarig enhet. Av planen framgar vilka projekt som fallit ut av urvalsmodellen
och tidpunkt for nar kontroller pa plats planeras att genomforas. Programansvarig
enhetschef ar ansvarig for att handlingsplanen upprattas och kommuniceras till
Granskningsenheten inom avdelning Kvalitet & kontroll som ansvarar for att
kontrollerna genomfors. Kontrollerna ska omfatta saval de administrativa, finansiella,
tekniska som de fysiska aspekterna av projektet.
En urvalsmodell for kontroller pa plats hos stodmottagarna i enligt artikel 125. 5 i
kommissionens forordning (EU) nr 1303/2013 ar framtagen. Urvalsmodellen
uppratthalls genom en arlig oversyn. Intervallen och omfattningen av kontroller pa plats
anpassas utifran storleken pa stodet. Hansyn tas ocksa till den riskniva som
revisionsmyndigheten konstaterat for forvaltnings- och kontrollsystemet i sin helhet.
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Urvalsmodellen ger en miniminiva for antal projekt som ska foljas upp. Kontrollerna
genomfors enligt faststalld rutin och med hjalp av en checklista. Besoksdatum,
iakttagelser och eventuella korrigeringar dokumenteras. Resultaten fran administrativa
kontroller och kontroller pa plats kommer att lagras i syfte att ge en samlad bild av vad
kontrollerna resulterat i och for att kunna identifiera systematiska fel i hanteringen. Den
samlade bilden ger aven ett underlag for larande inom organisationen och for att
atgarda eventuella systematiska fel.
I de fall Tillvaxtverket beviljas stod inom programmen kommer atskillnad av funktioner
sakerstallas vid kontrollerna.

2.2.3.7. Beskrivning av förfaranden vid ansökan om utbetalning
I Tillvaxtverkets foreskrifter och sarskilda villkor om stod fran regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet for
investeringar i tillvaxt och sysselsattning 2014-2020 anges hur ofta stodmottagaren ska
ansoka om utbetalning for genomforda insatser.
Varje steg i forfarandet avseende handlaggning av ansokan om utbetalning visas i figur
2, sist i detta avsnitt.
Ansokan om utbetalning lamnas in via e-tjansten Min Ansokan. Till ansokan ska alltid
bifogas en lages- eller slutrapport over vad som genomforts och hur projektet utvecklats
i forhallande till beslutet om stod. Lages- och slutrapporter ska folja den disposition
som forvaltande myndighet faststallt.
Granskning av ansokan om utbetalning genomfors i huvudsak i form av
skrivbordskontroller. Granskning gors av att sokanden uppfyller villkoren for beslutet
om stod samt tillampliga nationella regler och gemenskapsregler.
Utover skrivbordskontroller kommer ett urval av projekt aven att bli foremal for
kontroller pa plats hos stodmottagaren (se avsnitt 2.2.3.6).
I granskningen gors en provning av vilka kostnader som ar stodberattigande. Om
ansokan om utbetalning av stod innefattar kostnader som inte ar stodberattigande ska
forvaltande myndighet kommunicera med stodmottagaren for att denne ska fa tillfalle
att yttra sig over uppgifterna.
Efter utford granskning fattas beslut om utbetalning i enlighet med forvaltande
myndighets arbetsordning. Stod betalas endast ut for kostnader som ar
stodberattigande. I beslutet anges motivering till att inte betala ut stod for kostnader
som inte ar stodberattigande tillsammans med information om hur stodmottagaren gar
tillvaga for att fa sin sak provad av domstol (fullfoljdshanvisning). Beslut om utbetalning
kommuniceras till stodmottagaren.
Forvaltande myndighet har en rutin for att sakerstalla att kravet att beslut om
utbetalning ska fattas inom 90 dagar i enlighet med art. 132 i forordning (EU) nr
1303/2013 uppfylls.
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Figur 2. Flödeför Ansökanom utbetalning

For finansieringsinstrument reglerasfo rfarandetfo r ansokanom ut betalning och
redovisning av sto dberattigandeutgifter i finansieringsavtal.Granskningenanpassasi
tilla mpligadelar efter vad som framgar av finansieringsavtaletoch det sa rskilda
regelverk som galler finansieringsinstrument.

2.2.3.8.Identifieringav myndighetsom hanteraransökanom utbetalning
Forvaltandemyndighet tar emot ansokanom ut betalning och verksta ller utbetalning till
sto dmottagaren.

2.2.3.9.Informationsutbytemellan förvaltandeoch attesterandemyndighet
Forvaltandemyndighet tillhandaha ller uppgifter som attesterandemyndighet behover
fo r att kunna utfo ra de kontrolla tgarder som de har i uppdrag att utfo ra.
Informationso verforing till attesterandemyndighet sker pa elektronisk va gi enlighet
med kraven artikel 122. 3 i fo rordning (EU) nr 1303/2013. Ba defo rvaltandemyndighet
och attesterandemyndighet har tillga ngtill de datoriseradesystemsom anvandsfo r
genomforandet.

2.2.3.10.Informationsutbytemellan förvaltande myndighetoch
revisionsmyndighet
Forvaltandemyndighet tillhandaha ller uppgifter som revisionsmyndighetenbehoverfo r
att kunna utfo rade kontrolla tgarder som de har i uppdrag att utfo ra.
Informationso verforing till revisionsmyndighetensker pa elektronisk va gi enlighet med
kraven artikel 122. 3 i fo rordning (EU) nr 1303/2013. Informationso verforingensker
genomatt revisionsmyndighetenhar behorighet att ta del av fo rvaltandemyndighets
datoriseradesystem.

2.2.3.11.Nationellaregler för stödberättigande
Reglerfo r sto dberattigandeutgifter framgar av 2 kap. 18-36 §§ i fo rordning
(2014:1383) om fo rvaltning av EU:sstrukturfonder. Reglerfo r sto dberattigandeutgifter
framgar a venav Tillva xtverketsfo reskrifter om sto d fra n de europeiskaregionala
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammetsamt
Tillva xtverketsriktlinjer.
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For de atta regionala finansieringsinstrumenten har Tillvaxtverket beslutat, i enlighet
med 2 kap 37 § i forordning (2014:1383), att bestammelserna om stodberattigande
utgifter i den forordningen ska tillampas vad galler forvaltningskostnaderna.
For den fond-i-fond som finns i det nationella regionalfondsprogrammet tillampas
bestammelserna om stodberattigande i forordning (EU) nr 1303/2013.

2.2.3.12. Förfaranden för att lämna års- och slutrapporter till Kommissionen
I enlighet med art 111 i EUs forordning 1303/2013 ska medlemsstaten lamna in en arlig
genomforanderapport senast den 31 maj varje ar med start den 31 maj 2016. Innehallet
i rapporten styrs av EUs forordning. Framtagandet av rapporterna kommer att
samordnas for att sakerstalla likformighet, rattssakerhet och kvalitet. For varje ar
kommer en tidsplan for framtagande av rapporterna att upprattas och uppgifter ur
arendehanteringssystemet kommer att tas fram vid utpekade tillfallen for att sakerstalla
en jamforbarhet mellan programmen. Samtliga forslag till genomforanderapporter ska
godkannas av respektive overvakningskommitte innan de lamnas till kommissionen via
kommissionens rapporteringssystem. Forvaltande myndighet kommer att sakerstalla
att overvakningskommitten hinner fatta beslut om godkannande inom utsatt tid for att
rapporten ska kunna lamnas in till kommissionen.

2.2.3.13. Förfaranden för att utarbeta förvaltningsförklaring
Avdelningen Kvalitet & kontroll inom forvaltande myndighet tar fram en
forvaltningsforklaring for respektive program. Forvaltningsforklaringen tas fram enligt
genomforandeordningen. Forvaltande myndighet har rutiner for att sakerstalla
erforderliga processer och dokumentation som ligger till grund for utarbetandet av
forvaltningsforklaringen. Rutinerna sakerstaller en samordning av processerna for
faststallande av arliga rakenskaper, arlig sammanfattning, uppfoljning av atgarder for
bedrageribekampning, faststallande av genomforanderapporter i syfte att
forvaltningsforklaringen ska kunna utarbetas enligt kraven i forordningarna.

2.2.3.14. Förfaranden för att utarbeta den årliga sammanfattningen
Avdelningen Kvalitet & kontroll inom forvaltande myndighet tar fram den arliga
sammanfattningen. Forvaltande myndighet har rutiner for att sakerstalla erforderliga
processer och dokumentation som ligger till grund for utarbetandet av den arliga
sammanfattningen. I processen ingar att sammanstalla resultaten fran
revisionsinsatserna och utforda kontroller av forvaltande myndighet. Resultatet
analyseras, foljs upp och vidtagna och kommande atgarder redovisas. Den arliga
sammanfattningen baseras dels pa resultaten av forvaltande myndighets egna
forvaltningskontroller, dels pa resultaten av de slutliga revisionsrapporter som lamnats
av de nationella och europeiska revisionsorgan som ar utsedda att revidera forvaltande
myndighets arbete och genomforandet av det operativa programmet.
Sammanfattningen innehaller en analys av de fel och oriktigheter som upptackts under
rakenskapsaret, samt vilka atgarder som vidtagits eller planerats avseende identifierade
brister och problemomraden. I den arliga sammanfattningen foljs ocksa tidigare
planerade atgarder upp.

2.2.3.15. Förfaranden för att kommunicera anvisningar till personalen
Forvaltande myndighet gor arligen en kompetensinventering som utmynnar i en
kompetensplan for all personal. I samband med nyanstallningar erbjuds personalen
introduktionsutbildningar som innehaller t ex forvaltningsutbildning och presentation
av Tillvaxtverkets alla verksamheter.
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Anvisningar for personalen finns tillgangligt i samlad och strukturerad form pa
Tillvaxtverkets interna webbplats.
Forvaltande myndighet genomfor utbildningar, seminarier och erfarenhetsutbyte for
handlaggare, ekonomer och chefer inom forvaltande myndighet inom relevanta
omraden t ex i granskningsmetodik, offentlig upphandling och horisontella kriterier.
Forvaltande myndighet ansvarar for larande och erfarenhetsutbyte. Forvaltande
myndighet tillhandahaller aven ett elektroniskt fragor- och svarsystem vars andamal ar
bade larande och att skapa forutsattningar for en gemensam, likartad och rattssaker
arendehantering och regeltolkning.

2.2.3.16 Förfaranden för prövning av klagomål.
Enligt 2 kap. 45 § i forordning (2014:1383) om forvaltning av EU:s strukturfonder
framgar att forvaltande myndighets beslut att inte betala ut stod enligt 16 §, att upphava
beslut om stod enligt 40 § och att kvitta stod enligt 43 § far overklagas. Sadana
overklaganden ska handlaggas i enlighet med forvaltningsprocesslagen (1971:291) och
forvaltningslagen (1986:223).

2.3. Verifieringskedja
2.3.1. Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja och
ett tillfredsställande arkiveringssystem
Genom anvandandet av arendehanteringssystemet, diariesystemet och
ekonomisystemet, tillsammans med anvandandet av faststallda formular, anvisningar,
checklistor, handlaggarrapporter m.m. som framarbetas av forvaltande myndighet
sakerstalls kraven pa en obruten verifieringskedja. Datasystemen uppfyller kraven pa
ett tillfredsstallande arkiveringssystem och kraven pa informationssakerhet. Dessa
system gor det mojligt att folja varje enskilt arende fran beslut om stod till utbetalning
till stodmottagare och attesterad utgiftsdeklaration.
Varje handelse, som ar av betydelse for det enskilda arendet, registreras i
arendehanteringssystemet. Ur detta system kan darmed uppgifter for datum for
ansokan och datum for beslut hamtas. Utifran dessa datum ar det mojligt att harleda till
vilken ansokningsomgang beslutet ar kopplat.
Varje enskild utbetalning till stodmottagarna registreras forst i
arendehanteringssystemet for att efter beslut om utbetalning skickas over till
ekonomisystemet. Konteringen av utbetalningen ar forprogrammerad och sker
automatiskt. Varje enskild utbetalning erhaller ett unikt verifikationsnummer som, efter
beslut om utbetalning, aterfinns i bade ekonomisystemet och
arendehanteringssystemet. Kontroller mellan systemen sakerstaller att den
automatiska konteringen gjorts korrekt.
De foreskrifter och interna rutiner som tas fram sakerstaller att stod inte betalas ut till
stodmottagaren innan utgifter och offentlig medfinansiering verifierats.
Utgifter och finansiering som hor till ett enskilt projekt kan darmed foljas hela vagen
fran de belopp som attesterats i utgiftsdeklarationen till kommissionen ned till ett
enskilt arendes rakenskaper.
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2.3.2. Anvisningar om att hålla verifikationer tillgängliga
2.3.2.1. Tidsperiod under vilken dokument ska bevaras
I enlighet med artikel 140 i Kommissionens forordning (EU) nr 1303/2013 ska
stodmottagaren halla relevanta handlingar tillgangliga och bevarade fram till arsskiftet
som infaller fyra ar efter att stodmottagaren erhallit beslut om slututbetalning. For
projekt som ror statsstod eller innehaller investeringar galler sarskilda regler.
Handlingars tillganglighet regleras aven i Tillvaxtverkets foreskrifter. For Forvaltande
myndighet galler att dokument skall bevaras till arsskiftet som infaller 3 ar efter att
rakenskaperna lamnats in.

2.3.2.2. Format i vilket dokumenten ska bevaras
Dokumenten ska, i enlighet med artikel 140 i Kommissionens forordning (EU) nr
1303/2013, bevaras i form av original eller bestyrkta kopior eller pa allmant godkanda
databarare.

2.4. Oriktigheter och återkrav
2.4.1. Förfarande för rapportering och korrigering av oriktigheter
Om det uppdagas att stod har utbetalats felaktigt ska det felaktiga stodet aterkravas.
Beslut om ej stodberattigande kostnader och aterkrav fattas av forvaltande myndighet i
enlighet med arbetsordning.
Aterkrav regleras genom tva olika forfaranden enligt anvisningar. Dels genom kvittning
dar det felaktigt utbetalda beloppet regleras vid nastkommande utbetalning och dels
genom inbetalning efter faktura.
Forvaltande myndighet sakerstaller att felaktigt utbetalda belopp inte kan ateranvandas
i projekten.
For finansieringsinstrument kan avvikelser fran forfarandet goras utifran vad som ar
overenskommet i finansieringsavtal eller sarskilt reglerat for den typen av insatser.

2.4.2. Förfarandet för att rapportera oriktigheter till Kommissionen
I samband med olika kontroller kan oriktigheter upptackas. Om oriktigheten
medfort att felet i en utbetalning av EU-medel overstiger 10 000 euro ska oriktigheten
anmalas till OLAF (kommissionens byra for bedrageribekampning). Detta galler endast
for felaktiga utbetalningar som tagits med i en utgiftsdeklaration som lamnats till
kommissionen. I ovrigt ska rapportering goras sa att kraven enligt (EU) 1303/2013
artikel 122(2) beaktas och foljs.
Forvaltande myndighet ansvarar for rapporteringen till OLAF. Rapporteringen sker
inom tva manader efter utgangen av varje kvartal. Information om rapporteringen gors
tillganglig for Ekobrottsmyndigheten, revisionsmyndigheten (Ekonomistyrningsverket)
samt for den attesterande myndigheten.
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Figur 3. Flöde rapportering till OLAF

3. ATTESTERANDE MYNDIGHET
Inom Tillvaxtverket finns en egen funktion for uppgiften att vara attesterande
myndighet enligt artikel 126 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr
1303/2013. Funktionen ar organisatoriskt placerad inom avdelning Myndighetsstod
och leds av en egen chef.

3.1. Attesterande myndighet och dess huvudsakliga funktioner
3.1.1. Attesterande myndighets status och status för det organ som den utgör
en del av.
Tillvaxtverket ar en sjalvstandig, statlig nationell myndighet och ar enligt forordning om
forvaltning av EU:s strukturfonder (SFS 2014:1383) attesterande myndighet for de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom
malet investering for tillvaxt och sysselsattning. Myndighetsuppgiften har placerats vid
Tillvaxtverkets kontor i Stockholm.
Attesterande myndighet ar, i forhallande till den verksamhet som granskas,
organisatoriskt atskild och bedriver en objektiv verksamhet. For att sakerstalla kraven
pa atskillnad mellan funktioner, objektivitet och att verksamheten bedrivs med
integritet ar attesterande myndighet fristaende fran den operativa verksamheten och
organisatoriskt placerad fristaende fran forvaltande myndighet.

3.1.2 Angivelse av de funktioner som utförs av attesterande myndighet.
Attesterande myndighets karnverksamhet bestar av att utarbeta och lamna in
mellanliggande ansokningar om betalning till kommissionen samt utarbeta rakenskaper
utifran attesterade belopp. De arliga rakenskaperna lamnas i arsredovisningen till
kommissionen.
Att attestera utgifter innebar att de harror fran tillforlitliga bokforingssystem, ar
baserade pa kontrollerbara stodjande handlingar och har kontrollerats av forvaltande
myndighet. Attesteringen av utgifterna ar en forutsattning for att Sverige ska fa
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aterfinansiering fran EU.
Attesterande myndighet utarbetar rakenskaper i IT-systemet utifran gjorda
attesteringar dar aven aterkravda belopp, belopp att aterkrava samt indragna belopp
aterfinns i en kundreskontra. Arsrakenskaper tas fram till arsredovisningen utifran det
brutna rakenskapsarets upprattade rakenskaper.
Arscykeln for arbetet inom attesterande myndighet borjar med en mellanliggande
ansokan om betalning for en forsta period av rakenskapsaret. Darefter lamnas
ytterligare en ansokan om betalning for den tidigare perioden samt en tillkommen
period. En slutlig ansokan om betalning for hela rakenskapsaret, 1 juli t o m 30 juni,
lamnas senast den 31 juli. De preliminara rakenskaper for aret som darefter erhalls
innehaller de stodberattigade utgifterna, motsvarande offentliga utgifter samt
motsvarande utbetalningar till stodmottagare av EU medel. I de preliminara
arsrakenskaperna finns aven de belopp som dragits tillbaka och de belopp som
aterkravts av de attesterade medlen. Vidare framkommer aven belopp som ska
aterkravas och belopp som inte kan aterkravas. Sarredovisning i rakenskaperna finns
for utbetalt forskott till finansieringsinstrument samt forskott pa statligt stod.
Revisionsmyndighetens revisioner som pagar sedan den forsta ansokan om betalning
har lamnats till kommissionen fortsatter fram till slutet av kalenderaret. De felaktiga
utgifter som framkommer som ett resultat av revisionerna rattas i arsrakenskaperna. En
avstamning gors mellan de preliminara arsrakenskaperna och de rattade
arsrakenskaperna. En forklaring till de eventuella skillnaderna lamnas till
arsredovisningen i borjan av kalenderaret. Arsredovisningen ska vara kommissionen
tillhanda senast den15 februari.
I de fall revisionsmyndigheten har en pagaende revision som inte kan slutforas till
arsredovisningen undantar attesterande myndighet utgifterna fran arsrakenskaperna. I
de fall de senare befinns lagliga och korrekta tas de med i en ansokan om betalning for
de foljande rakenskapsaren.
Kommissionen ska granska rakenskaperna och kunna komma fram till att de ar
fullstandiga, korrekta och sanningsenliga. Kommissionen kan godkanna rakenskaperna
om revisionsmyndigheten lamnar ett revisionsuttalande utan reservationer. Utifran de
godkanda arsrakenskaperna beraknar kommissionen ett arssaldo for aterfinansieringen
till Sverige. Berakningen gors utifran godkanda arsrakenskaper, tidigare utbetald
aterfinansiering, bestaende av de arliga forskotten och betalningar utifran
mellanliggande ansokan om betalning. Attesterande myndighet haller rakning pa
motsvarande belopp sa att en avstamning av att korrekt aterfinansiering kommer
Sverige tillhanda kan goras. Gjorda utbetalningar till stodmottagare maste minst
motsvara aterfinansieringen till Sverige. Beroende av berakningens resultat sker en
reglering. Betalningskrav fran kommissionen regleras genom avrakning fran kommande
betalningar. Utestaende betalningar sker inom 30 dagar fran att rakenskaperna
godkants.
Oriktiga belopp som upptackts efter att arsrakenskaperna har lamnats till
kommissionen justerar attesterande myndighet i rakenskaperna for det ar da
oriktigheten upptacktes.
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Figur 4. Årscykeln för arbetet inom attesterande myndighet.

Ansokan om mellanliggande betalningar som Sverige lamnar till kommissionen
aterfinansieras inom 60 dagar med 90 % av det ansokta beloppet. Det resterande
beloppet regleras i samband med kommissionens berakning av arssaldot.
De uppgifter som attesterande myndighet sarskilt ska ansvara for framkommer av
artikel 126 i forordning (EG) 1303/2013.
Attesterande myndighet attesterar att redovisningarna ar fullstandiga, korrekta och
sanningsenliga samt att de bokforda utgifterna overensstammer medtillamplig ratt och
har uppstatt i samband med insatser som har valts ut for finansiering i enlighet med de
kriterier som ar tillampliga for programmet samt i overensstammelse med tillamplig
ratt.
Attesterande myndighet ansvarar for att det finns ett datasystem for att registrera och
spara utforliga rakenskaper for varje verksamhet. Datasystemet stodjer alla de uppgifter
som kravs for att utarbeta ansokningar om utbetalningar och redovisningar, inklusive
registreringar av de belopp som kan aterkravas, belopp som aterkravts och belopp som
dragits tillbaka.
Attesterande myndighet ser till att infor attestering ha mottagit tillrackliga uppgifter
fran forvaltande myndighet om de forfaranden som har tillampats och de kontroller
som har utforts nar det galler utgifterna. Attesterande myndighet specificerar skriftligt
de uppgifter och den information som attesterande myndighet efterfragar om
forvaltande myndighets forfaranden och utford kontroll for styrkande av att utgifter ar
korrekta och legala. Uppgifterna ska utgora bevis pa att forvaltning och kontroll
fungerar effektivt.
Attesterande myndighet bestammer genom en overenskommelse med forvaltande
myndighet nar uppgifter infor attestering ska overlamnas fran forvaltande myndighet
till attesterande myndighet. Rutiner upprattas och implementeras for att sakerstalla att
attesterande myndighet far uppgifter och information regelbundet efter ett visst
forutbestamt tidsintervall.
Attesterande myndighet har kapacitet for att granska tillforlitligheten av deklarerade
utgifter och verifikat rapporterade av forvaltande myndighet genom
skrivbordskontroller och nar det ar nodvandigt pa plats hos forvaltande myndighet.
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Vid attestering tar attesterande myndighet hansyn till resultatet fran samtliga
revisioner som utforts av revisionsmyndigheten. Felaktiga utgifter tas alltid bort ur
utgiftsdeklarationen infor attestering.
Attesterande myndighet ansvarar for att i datasystemet spara rakenskaper for utgifter
som har deklarerats till kommissionen och for motsvarande offentligt stod som
utbetalts till stodmottagarna, samt for rakenskaper over de belopp som kan aterkravas
och de belopp som har dragits tillbaka sedan stodet till en verksamhet har helt eller
delvis upphort. De atervunna beloppen ska aterbetalas till unionens budget innan det
operativa programmet avslutas genom att de dras av fran pafoljande utgiftsdeklaration.
Attesterande myndighet utarbetar de rakenskaper som avses i artikel 59.5 i
budgetforordningen (EG) och i enlighet med artikel 137 i forordning (EG) 1303/2006
som ska overlamnas till kommissionen. Attesterande myndighet gor en avstamning for
varje prioritering mellan arets deklarerade belopp och lamnar en forklaring till
eventuella skillnader. Om en granskning pagar av under aret deklarerade belopp
undantas de fran arsrakenskaperna sa att ”rena” arsrakenskaper erhalls. Verifikaten ar
tillgangliga i enlighet med artikel 140 i forordning (EG) nr 1303/2013.
Attesterande myndighet utfor sjalv sina funktioner. Chefen for attesterande myndighet
ar overgripande ansvarig for samtliga funktioner inom attesterande myndighet genom
delegation av generaldirektoren i arbetsordningen.

3.1.3 Funktioner som formellt delegerats av attesterande myndighet.
Attesterande myndighet har inte delegerat nagra funktioner.

3.2 Attesterande myndighets organisation
3.2.1 Organisationsschema och angivelse av enheternas funktioner.
Attesterande myndighets organisation utgar fran i huvudsak tre indelningar av
arbetsuppgifter:
 En del ar ansvarig for att kontrollera begaran om attestering av
utgiftsredovisning siffermassigt och uppratta utgiftsdeklarationer samt
overlamna dessa till kommissionen.
 En del ar ansvarig for att kontrollera uppgifter och information fran forvaltande
myndighet, att det finns overstammelse med regelverk och vardering av
forvaltande myndighets verifikationer samt att bevaka resultaten av
revisionsmyndighetens revisioner.
 Slutligen en del som ansvarar for att uppratthalla rakenskaperna som
attesterande myndighet ansvarar for samt aven IT-systemet for rakenskaper.
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Figur 6. Attesterande myndighets organisation

Chefen for attesterande myndighet ar overgripande ansvarig for samtliga funktioner
inom attesterande myndighet. Bemanningen utgors av personal med lamplig kompetens
samt god kunskap och erfarenhet av arbete inom strukturfonderna.
En handledning att anvandas av personalen pa den attesterande myndigheten ar
framtagen. Den innehaller bl, a. beskrivning av hur arscykeln for attesterande
myndighet ser ut, hur attestering av utgiftsdeklarationerna ska ske, hur ansokan om
betalning lamnas, hur granskning av uppgifter fran forvaltande myndighet gors, hur
rakenskaper upprattas, om redovisning av aterkrav och om redovisningssystemet.
Handledningen beskriver vidare hur rakenskaper ska foras utifran att endast 90 % av
ansokan om betalning betalas ut av kommissionen i enlighet med artikel 130 i
forordning (EU) 1303/2013 och om kommissionens faststallande av aterstaende belopp
enligt artikel 139 i samma forordning.
Handledningen beskriver vidare arbetet efter att den, for rakenskapsaret, slutliga
mellanliggande ansokan om betalning har lamnats. Hur arbetet med arsrakenskaperna
sker i enlighet med artikel 137 i forordning (EU) 1303/2013 och avstamning av
insatsomraden. Darutover beskrivs hur utgifter ska undantas fran arsrakenskaperna
med anledning av revisionsmyndighetens eventuella pagaende granskningar i enlighet
med artikel 137 (2) i samma forordning samt hur berakningar av ett arssaldo gors
utifran artikel 139 i ovan namnd forordning.
Till handledningen finns det checklistor for respektive del dar dokumentationen och
kvalitetssakring av utfort arbete sker. Checklistorna aterfinns tillsammans med
upprattade rutinbeskrivningar som bilagor till handledningen.
Chefen for attesterande myndighet beslutar om andringar, inforande eller upphavande
av rutiner. Darefter kan handledningen och tillhorande checklistor andras sa att de
overensstammer med beslutad rutin. Reviderad handledning eller checklista galler
endast efter beslut av chefen for attesterande myndigheten. Oversyn for eventuell
revidering av handledningen sker minst arligen sa att en kvalitativ och kvantitativ
forbattring av arbetssattet kan uppnas.

24(38)

3.2.2 Beskrivning av de förfaranden som ska tillhandahållas skriftligen till
personalen vid den attesterande myndigheten och de förmedlande organen.
3.2.2.1 Förfaranden för utarbetande och inlämning av ansökningar om
utbetalning
Beskrivning av attesterande myndighets arrangemang for atkomst till all information
om insatser som kravs for att utarbeta och lamna in ansokningar om utbetalning,
inbegripet resultatet av forvaltningskontroller (i enlighet med artikel 125 i forordning
(EU) nr 1303/2013) och alla relevanta revisioner.
Attesterande myndighet specificerar de uppgifter och den information som attesterande
myndighet efterfragar om forvaltande myndighets forfaranden och utford kontroll for
styrkande av utgifter. Detaljerade uppgifter galler resultatet av utforda kontroller,
utforda finansiella korrigeringar, slutsatser som forvaltande myndighet har dragit
utifran resultatet av kontrollerna och vilka atgarder man har gjort utifran slutsatserna.
Andra detaljerade uppgifter galler aterkrav och indragna belopp, sarskild information
betraffande TA-medel och svar och atgarder pa revisionsmyndighetens
revisionsrapporter. Ovrig nodvandig information lamnas av forvaltande myndighet i en
skriftlig rapport eller genom annan dokumentation. Datasystemet som attesterande
myndighet har tillgang till innehaller i enlighet med bilaga III punkterna 50-52 i
forordning (EU) 480/2014, uppgifter om kontroller pa plats. Uppgifterna ovan
beskrivna ska utgora bevis pa att forvaltning och kontroll fungerar effektivt och att
utgifterna uppfyller allt det som attesterande myndighet attesterar till kommissionen.
Om inte tillrackliga uppgifter fran forvaltande myndighet har mottagits om de
forfaranden som tillampas och de kontroller som utforts nar det galler de utgifter som
ingar i utgiftsdeklarationen kommer attesterande myndighet inte att attestera
utgiftsredovisningen.
Attesterande myndighet bestammer i en overenskommelse med forvaltande myndighet
nar uppgifter infor attestering ska overlamnas fran forvaltande myndighet till
attesterande myndighet. Och vidare implementerar med forvaltningsmyndigheten
overenskomna rutiner for att tillforsakra att attesterande myndighet far uppgifter och
information regelbundet efter ett visst forutbestamt tidsintervall.
Chefen for forvaltande myndighet intygar for attesterande myndighet att lamnade
uppgifter ar sanna och kompletta och att utgifterna i lamnad redovisning har varit
foremal for kontroll i enlighet med kontrollsystemet. Attesterande myndighet begar av
forvaltande myndighet en forsakran om att attesterande myndighet har fatt all
nodvandig information om de forfaranden som tillampas och de kontroller som utforts
nar det galler utgifterna som ska attesteras. Inkluderat i forsakran ska aven en
overgripande konklusion finnas om legalitet och korrekthet i de samfinansierade
utgifterna i varje program samt en forsakran om att utgifterna ar skaligt fria fran fel av
avgorande betydelse.
Attesterande myndighet kan ocksa begara in specifik information fran forvaltande
myndighet eller begara utokade kontroller nar behov finns.
Nar det bedoms nodvandigt kan attesterande myndighet pa eget initiativ kontrollera
forvaltande myndighets forfaranden och de kontroller som utforts nar det galler
utgifterna. Till hjalp i kontrollarbetet har attesterande myndighet tillgang till
arendehanteringssystemet NYPS. Det ger mojlighet att i kronologisk ordning folja all
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korrespondens och ovriga vasentliga handelser i ett arende, fran det att ansokan
kommer in tills arendet slutredovisas och avslutas samt ger tillgang till ekonomiska
uppgifter.
Attesterande myndighet har kommit overens med revisionsmyndigheten om att
attesterande myndighet finns med pa den sandlista som finns for beslutade och
expedierade revisionsrapporter. Pa sa satt sakerstalls att attesterande myndighet har
tillgang till samtliga revisioner som genomfors. Efter att ha tagit del av resultatet av
revisioner gjorda av revisionsmyndigheten, saval de pa projektniva som de pa
systemniva, foljer attesterande myndighet upp att d forvaltande myndighet har atgardat
eventuella brister och felaktigheter som identifierats i revisionen. Om sa inte har skett,
och om det ar en adekvat atgard, kan attesterande myndighet komma att dra bort
motsvarande utgift fran utgiftsdeklarationen.
Attesterande myndighet har forvissat sig om att det finns rutiner som sakerstaller att
alla dokument rorande utgifter och revision ar tillgangliga i enighet med artikel 140 i
forordning (EU) 1303/2013.
Beskrivning av det forfarande genom vilket ansokningar om utbetalning utarbetas och
lamnas in till kommissionen, inbegripet forfarandet for att sakerstalla att den slutliga
ansokan om mellanliggande betalning skickas senast den 31 juli aret efter det
foregaende rakenskapsarets slut.
Attesterande myndighet upprattar attesterade utgiftsdeklarationer, ansoker om
utbetalning och overlamnar dem till kommissionen efter kontroll av uppgifter lamnade
av forvaltande myndighet. Attesterande myndighet kontrollerar ocksa att forvaltande
myndighet har beaktat resultatet av revisionsmyndighetens revisioner samt utfor
nodvandig egen granskning av forvaltande myndighets forfaranden och gjorda
kontroller.
Attesterande myndighet gor foljande:


granskar rapporter upprattade av forvaltande myndighet innehallande en
genomgang av uppgifterna om verifikaten som tas upp i artikel 125 (4-6) i
forordning (EU) 1303/2013 samt ovriga inkomna uppgifter.



granskar resultaten av revisionsmyndighetens revisioner som tas upp i artikel
127 i forordning (EU) 1303/2013



ser till att resultaten av dessa undersokningar tas om hand pa ratt satt sa att en
slutsats om det finns en tillracklig grund for att forsakra att utgifterna som
attesteras ar lagliga och korrekta



stammer av, gor kontrollrakning och korrigeringar av felaktiga utgifter som har
kommit till attesterande myndighets kannedom i de fall de inte har korrigerats
av forvaltande myndighet.

Ovan uppraknade aktiviteter dokumenteras.
Pa begaran om attestering av utgiftsredovisning kontrollerar attesterande myndighet
forst att begaran ar komplett och foljer de formella kraven, inklusive de av attesterande
myndighet specificerade uppgifterna. Om dessa formella krav har uppfyllts granskas
innehallet i de lamnade uppgifterna for att komma fram till en konklusion om
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utgiftsdeklarationen kan attesteras eller inte. Uppgifterna fran forvaltande myndighet
utgor den huvudsakliga grunden for konklusionen i certifieringsprocessen. Uppgifterna
ska visa att forvaltnings- och kontrollsystemet fungerar effektivt och att utgifterna
darmed uppfyller stallda krav.
Om attesterande myndighet inte blir forvissad om lagligheten och korrektheten av
helheten eller delar av begaran om attestering av utgiftsredovisningen skickas begaran
tillbaka till forvaltande myndighet med instruktioner om avhjalpande atgarder. For att
forvissa sig om att villkoren for att attestera ar uppfyllda kan attesterande myndighet
fortsatta med en egen granskning av forvaltande myndighets forfaranden och utford
kontroll.
Ansvaret for att fullgora varje steg i processen for att uppratta, attestera och overlamna
ansokan om betalning till kommissionen ar faststalld i forvag. Processen stods av
checklistor samt av handledningen och galler varje person som ar med och forbereder,
kontrollerar och upprattar utgiftsdeklarationen. Checklistorna foljer processen och
anger vem som ar ansvarig for respektive del och steg.
Nyckelkravet for att attestera ar att attesterande myndighet har fatt uppgifter om;
• att bokforingssystemet ar tillforlitligt
• att utgifterna baseras pa kontrollerbara stodjande handlingar
• att utgifterna har kontrollerats av forvaltande myndighet
• forvaltande myndighets forfarande for att verifiera leveransen av
samfinansierade tjanster och produkter
• att det finns realism i redovisade utgifter
• att tillampbara gemensamma och nationella regler ar uppfyllda
• att deklarerade utgifter har tillkommit med hansyn till att projekten har blivit
utvalda for finansiering pa ett korrekt satt
• att en adekvat verifieringskedja har uppratthallits
Attesterande myndighet kommer fram till sina konklusioner framst genom uppgifter
lamnade av forvaltande myndighet. Grunden for att kunna sakerstalla kraven pa
inlamnade underlag ar att samtliga steg hos forvaltande myndighet ar verifierade och
tydliga. Attesterande myndighet forsakrar sig darfor om att den far adekvat information
for syftet. Av vikt ar att fa uppgifter om resultatet av de administrativa kontroller och
kontroller pa plats av enskilda insatser som forvaltande myndighet utfor i enlighet med
artikel 125 i forordning (EU) 1303/2013. Uppgifterna som efterfragas utgor bevis pa att
kontrollsystemet fungerar effektivt.
I de fall tillracklig information inte kan erhallas fran forvaltande myndighet kan
attesterande myndighet initiera egen granskning av forvaltande myndighets
forfaranden och utford kontroll. I granskningen ingar att granska att forvaltnings- och
kontrollsystemet foljs samt att folja upp om forvaltande myndighet har vidtagit
relevanta atgarder med anledning av uppkomna brister eller avvikelser. Det ingar ocksa
att kontrollera att forvaltande myndighet har vidtagit relevanta atgarder med anledning
av rekommendationer fran olika revisionsorgan. Till stod for kontroller finns
arendehanteringssystemet NYPS och ekonomisystemet Agresso. I det egeninitierade
kontrollarbetet ingar aven besok pa plats hos forvaltande myndighet.
I samband med att avvikelser eller brister iakttas kan det finnas anledning att gora en
fordjupad eller utokad kontroll. Den fordjupade kontrollen kan exempelvis besta i
granskning av verifikationslistor over betalningar till stodmottagare. I kontrollen kan
attesterande myndighet inkludera kontroll pa plats efter urval eller da det ar pakallat av
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sarskild anledning. I forsta hand ska granskningen ske hos forvaltande myndighet och
endast i undantagsfall hos stodmottagare. All granskning gjord av attesterande
myndighet dokumenteras.
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Figur 7. Flödesschema för att upprätta, verifiera och överlämna mellanliggande ansökan
om betalning till kommissionen genom SFC2014.
Godkannande av beloppen innebar att de raknas om till EUR och blir attesterande
myndighets rakenskaper. Darefter utarbetas ansokan om mellanliggande betalning och
lamnas till kommissionen genom SFC2014. Att attestera utgiftsdeklarationer och lamna
tillhorande ansokan om betalning till kommissionen kommer att goras tre ganger per ar
sa langt det ar mojligt. Beloppet omraknas till euro med hjalp av kommissionens
manatliga vaxelkurs den manad under vilken utgifterna registrerades i rakenskaperna
hos attesterande myndighet. Ranta och belopp enligt aterkrav kommer att dras bort
fran utgiftsdeklaration och betalningsansokan sa snart beloppet krediterats.
Overlamnande av utgiftsdeklaration och ansokan om betalning till kommissionen sker
elektroniskt genom datasystemet SFC2014. Overforingen sker manuellt over ett
webbgranssnitt. Attestering av utgiftsdeklaration sker genom elektronisk underskrift av
chefen for attesterande myndighet i datasystemet SFC2014. Samtliga ansokningar om
betalning diariefors i Tillvaxtverkets diariesystem. Rakenskaper lagras i det
datoriserade redovisningssystemet sa att utgifter som deklarerats till kommissionen
sparas.
Forfarandet for att sakerstalla att den slutliga ansokan om mellanliggande betalning
skickas senast den 31 juli aret efter det foregaende rakenskapsarets slut inbegriper;
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en i forvag faststalld rutinbeskrivning med stod av en checklista
overenskommelse om deadlines med forvaltande myndighet for overlamnade
av utgiftsredovisning med, av attesterande myndighet specificerade, uppgifter
att attesterande myndighet ar tillrackligt bemannad i juli manad varje ar till
dess den slutliga mellanliggande betalningen ar skickad
att forvaltande myndighet ar tillrackligt bemannad for att snabbt kunna lamna

kompletterande uppgifter vid behov
att datasystemeta r fullt funktionellt under juli ma nadsa att
utgiftsredovisningen kan erha llasomedelbart efter ra kenskapsa
rets utga ng

3.2.2.2Beskrivningav det redovisningssystem
som användssom grund för att
attesterautgiftsredovisningartill kommissionen
Arrangemangfo r att vidarebefordra aggregeradeuppgifter till den attesterande
myndigheten om det ro r sig om ett decentraliserat system.
Aggregeradeuppgifter erha lls av attesterandemyndighet genomett centraliserat
system.
Forbindelsenmellan redovisningssystemetoch det informationssystemsom beskrivs i
punkt 4.1.
Systemeta r ett och samma.
Identifiering av transaktioner inom ramen fo r de europeiskastruktur - och
investeringsfonderna.
Systemetanvandsendast fo r en fond (ERUF).

ERUF räkenskaper 2014-2020
Grundräkenskaper

Arbetei
NYPS

SEK

Attesterande
myndighets
räkenskaper

EUR

Kundreskontra
Indragna belopp
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Figur 8. Redovisningssystemet
somutgör grundenför att attesterautgiftsredovisningar.
Redovisningenav uppgifter i utgiftsdeklaration och ansokanom betalning grundar sig
pa det datasystemfo r utfo rliga ra kenskapersom attesterandemyndighet, i enlighet med
artikel 126 d) i fo rordning (EU) 1303/2013, ska se till att det finns fo r att registrera och
spara alla uppgifter fo r att utarbeta ansokningar om betalningar och redovisningar,
inklusive registreringar i kundreskontra av de belopp som kan a terkra vas,som
a terkra vtsoch belopp som dragits tillbaka.
Vidare inneha ller datasystemetra kenskaper fo r utgifter som deklarerats (attesterade
medel) och fo r motsvarandeoffentligt sto d som utbetalts till sto dmottagarna.
Rakenskapernasa rredovisara venmotsvarandeparametrar fo r attesterademedel som
kan a terkra vas,som a terkra vtsoch belopp som dragits tillbaka i enlighet med styckeg)
och h) i ovan na mndaartikel. Rakenskapernaa r attesterandemyndighetsra kenskaper
och utgo r grunden till de a rliga ra kenskapernai enlighet med artikel 137 i fo rordning
(EU) 1303/2013 och inneha llandeuppgifter om sto dbera ttigadeutgifter, offentliga
utgifter samt till sto dmottagarenutbetalt EU-sto d.
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Grundrakenskaperna redovisas i SEK. Vid godkannande av rakenskaperna och
attestering, omraknas rakenskaperna till EUR, i enighet med art 133 i forordning (EU)
1303/2013, och blir darmed attesterande myndighets rakenskaper over attesterade
belopp. Aterkrav och indragningar av redan attesterade medel redovisas i bade i
grundrakenskaperna och i attesterande myndighets rakenskaper dar de omraknas till
EUR med den ursprungliga vaxelkursen sa att inga kursdifferenser uppstar.
Det arbete som sker i NYPS av forvaltande myndighet med att registrera, i enlighet med
artikel 125 (2e) i forordning (EU) 1303/2013, utgor grunden for rakenskaperna.
Attesterande myndighet har mojlighet att gora rattelser direkt i redovisningssystemet
sa att korrekta rakenskaper erhalls. Uppgifterna uppraknade i bilaga III i forordning
(EU) 480/2014 aterfinns i redovisningssystemet samt de modeller som tas upp i artikel
6 och 7 i forordning (EU) 1011/2014 med bilagor II, VI och VII.
Grunden for rakenskaperna laggs vid beslutet om stod dar man faststaller insatsens
utgifter och finansiering. Beslut om stod minskar programmets budget. Finansieringen
kan besta av nationell offentlig finansiering, EU-stod (offentlig finansiering) och privat
finansiering. Finansieringsformer aterfinns i redovisningssystemet i enlighet med p.24,
bilaga III i forordning (EU) 480/2014. Fordelningen av finansieringen utgor senare
grunden for berakningen av offentliga utgifter definierade i artikel 2 i forordning (EU)
1303/2013.
Rakenskaper uppstar vidare av utgifter som stodmottagaren redovisar vid ansokan om
betalning och som sedan utgor grund for berakning, samt betalning, av EU-medel.
Ansokan om betalning minskar projektets budget, bade betraffande utgifter respektive
EU-medel sa att kraven i artikel 143 (4) i forordning (EU) 1303/2013 uppfylls.
Rapportering till kommissionen av beviljade utgifter mojliggors av
redovisningssystemet i enlighet med art 112 (1a) i forordning (EU) 1303/2013 samt
rapportering av utgifter i stodmottagarens ansokan om betalning i enlighet med artikel
112 (1b). Redovisningssystemet stoder aven modellen i art 2 och bilaga II i forordning
(EU) 1011/2014 om overforing av ekonomiska uppgifter.
En siffermassigt komplett ansokan om betalning kontrolleras och de stodberattigade
utgifterna bestams. Korrigering av utgifterna sker vid oriktigheter och den finansiella
korrigeringen fors in i redovisningen i enlighet med artikel 143 (2) i forordning (EU)
1303/2013. Den finansiella korrigeringen ger omedelbart fria medel, utgifter respektive
EU-medel, till programmets budget i enighet med artikel 143 (3).
Gjorda finansiella korrigeringar redovisas i kategorier och tas med i det arliga
dokumentet som lamnas till kommissionen i enlighet med artikel 138 i forordning (EU)
1303/2013 samt enligt artikel 59.5 i (EU) budgetforordningen nr 966/2012.
Den finansiella korrigeringen avraknas insatsens (projektets) budget vid mottagandet
av komplett ansokan om betalning fore granskning av utgifter (se ovan), sa att kraven i
art 143 (4) i forordning (EU) 1303/2013 om att inte ateranvanda bidrag for nagon
insats vilken en korrigering har gjorts uppfylls.
De stodberattigade utgifterna som utgor grunden for utbetalade EU-medel kan erhallas
ur redovisningssystemet och uppgifterna lamnas till kommissionen i enlighet med
artikel 50 (2) och artikel 112 (2) i forordning (EU) 1303/2013.
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Korrigeringar av utgifter dar EU-stod har utbetalts till stodmottagare sker med en egen
registrering dar den ursprungliga registreringen ligger kvar och ett saldo erhalls. Varje
registrering erhaller ett eget datum och aterkravskod. Pa sa vis erhalls sparbarhet och
kraven pa obruten verifieringskedja uppfylls i redovisningssystemet. For de betalningar
som har erhallit statusen attesterade med ett attesteringsdatum (se nedan) redovisas
beloppen i egna rakenskaperna i enlighet med art 126 h) i forordning (EU) 1303/2013.
Redovisningssystemet innehaller uppgifterna i punkterna 71-78 i bilaga III till
forordning (EU) 480/2014. Samtliga korrigeringar av tidigare utbetalt EU-stod aterfinns
aven i en kundreskontra oavsett hur de regleras.
Sarredovisning sker av insatser i form av de finansieringsinstrument som avses i artikel
37 i forordning (EU) 1303/2013 med sarskilda parametrar i redovisningssystemet.
Aven forskott betalda inom ramen for statligt stod i enlighet med artikel 131 (4) i
samma forordning, sarredovisas i enlighet med artikel 137 (1c) i samma forordning.
Sarredovisningen sker med hjalp av sarskild kod. Med hjalp av detta kan aven de
insatser som genererar nettoinkomster nar de avslutas enligt artikel 61 i ovan namnda
forordning sarredovisas. Redovisningssystemet innehaller punkterna 82-88 i bilaga III
till forordning (EU) 480/2014.
Rakenskaperna infor attestering innehaller for varje betalning till stodmottagare belopp
for stodberattigade utgifter, beraknade offentliga utgifter, utbetalda EU-medel, till
insatsen inkommen nationell offentlig finansiering respektive till insatsen inkommen
privat finansiering. Redovisningssystemet innehaller punkterna 44-70 i bilaga III till
forordning (EU) 480/2014. Sarredovisning i rakenskaperna finns for utbetalt forskott
till finansieringsinstrument samt forskott pa statligt stod enligt artikel137 (1c) i
forordning (EU) 1303/2013.
For inlamnande till kommissionen av mellanliggande ansokan om betalning och
utgiftsdeklaration aterfinns i redovisningssystemet for given period de totala beloppen
per insatsomrade for stodberattigade utgifter och offentliga utgifter i enlighet med
artikel 131 (1) i forordning (EU) 1303/2013 och punkterna 41-43 i bilaga III till
forordning (EU) 480/2014. Redovisningssystemet stoder aven modellen i enlighet med
art 6 och bilaga VI i forordning (EU) 1011/2014, ansokan om betalning samt
kompletterande uppgifter om finansieringsinstrument. I saldotabellen framkommer
aven samtliga for perioden ingaende betalningar till stodmottagare samt korrigeringar
med saldon for varje insatsomrade (prioriterat omrade) i respektive program sa att
summorna for ovan namnda parametrar kan kontrollraknas.
I samband med attestering raknas beloppen i SEK om till EUR utifran kommissionens
manatliga kurs och i enlighet med artikel 133 i forordning (EU) 1303/2013. Beloppen i
SEK erhaller statusen attesterade och ett attesteringsdatum. Attesterade till,
stodmottagaren gjorda betalningar, kan pa sa vis sarredovisas och det gar att bestamma
om gjorda korrigeringar galler attesterade medel eller inte. Korrigeringar av de
attesterade rakenskaperna sker alltid i SEK och omraknas till EUR med hjalp av
vaxelkursen for ursprungsbetalningen. Med hjalp av attesteringsdatumet kan
delsummor erhallas for varje insatsomrade i varje program Attesterade utgifter
redovisas i EUR. Aven aterfinansieringen fran EU till Sverige redovisas i EUR.
Mellanliggande ansokan om betalning bokfors som en fordran pa EU och bevakas i
kundreskontra. Vid mellanliggande betalningar aterfinansierar kommissionen endast
90 % av det ansokta beloppet i enlighet med artikel 130 i forordning (EU) 1303/2013.
De resterande 10 % ligger kvar tills kommissionen har faststallt aterstaendebeloppet i
enlighet med artikel 139 i samma forordning. Inbetalda forskott redovisas pa samma
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konto. Redovisningssystemet innehaller uppgifterna i punkterna 79-90 i bilaga III till
forordning (EU) 480/2014.
Den slutliga ansokan om mellanliggande betalninge galler hela det brutna
rakenskapsaret, 1 juli t o m 30 juni, i enlighet med artikel 135 (2) i forordning (EU)
1303/2013. Efter den 30 juni ar rakenskapsaret stangt. De preliminara rakenskaper
som erhalls efter den sista ansokan om mellanliggande betalning kan korrigeras av
attesterande myndighet med anledning av revisionsmyndighetens revisionsresultat
eller andra funna felaktigheter. Det sker i en egen redovisningsperiod. I de fall utredning
pagar som inte ar fardigstalld till de arliga rakenskaperna ska vara upprattade, bokar
attesterande myndighet en avsattning sa att de beloppen undantas fran arets
rakenskaper. I det fall de befinns korrekta kan de tas med i kommande ars
mellanliggande betalning i enlighet med artikel 137 (2) i forordning (EU) 1303/2013.
De arliga rakenskaperna som ar en del av arsredovisningen som lamnas till
kommissionen, i enlighet med art 138 i forordning (EU) 1303/2013, bestar av
stodberattigade utgifter, offentliga utgifter och till stodmottagare utbetalt EU-stod samt
motsvarande for indragningar och aterkrav enligt artikel 137 i forordning (EU)
1303/2013. Redovisningssystemet uppfyller aven modellen i art 7 och bilaga VII i
forordning (EU) 1011/2014 om rakenskaper. Redovisningssystemet innehaller
uppgifterna i punkterna 91-105 i bilaga III till forordning (EU) 480/2014.
Rakenskaperna innehaller aven uppgifter om forfinansiering och om belopp for vilka
atgarder om indrivning har paborjats eller genomforts i enligt med artikel 59.5a
budgetforordning (EU) nr 966/2012.
Kommissionens arliga rakenskapsavslutning sker genom att ett arssaldo beraknas
utifran de arliga rakenskaperna, utbetald aterfinansiering i samband med
mellanliggande ansokan om betalning och till programmen utbetalda forskott. Samtliga
transaktioner aterfinns pa ett konto i redovisningssystemet sa att saldot kan avlasas.
Eventuella avvikelser mellan kommissionens berakningar och egen redovisning
framkommer darmed. Det EU-stod som ar utbetalt till stodmottagare far inte vara
mindre an aterfinansieringen fran EU enligt artikel 129 i forordning (EU) 1303/2013.
Attesterande myndighet ansvarar for att redovisningssystemet utvecklas vidare med
forbattrad funktionalitet och minskad risk for manuella felaktigheter.

3.2.2.3 Beskrivning av förfarandena för att utarbeta räkenskaper i enlighet med
art. 126 (b och c) i förordning (EU) 1303/2013).
En arlig sammanfattande mellanliggande ansokan om betalning lamnas senast den 31
juli for det brutna rakenskapsaret 1 juli t o m 30 juni. Darefter erhalls rakenskaper for
hela det brutna rakenskapsaret. De arliga attesterade preliminara rakenskaperna
granskas av revisionsmyndigheten utifran de lamnade mellanliggande ansokningarna
om betalning. Korrigering av de preliminara arsrakenskaperna gors av attesterande
myndighet med anledning av revisionsmyndighetens revisionsresultat eller andra funna
felaktigheter. Attesterande myndighet gor en avstamning for varje prioritering
(insatsomrade) mellan arets deklarerade belopp och lamnar en forklaring i
arsredovisningen till eventuella skillnader utifran mallen i bilaga VII, tillagg 8 i
forordning (EU) nr 1011/2014. En arlig rakenskapsavslutning gors och
arsrakenskaperna attesteras av attesterande myndighet vid overlamnandet till
arsredovisningen.
En forutsattning for att attesterande myndighet ska kunna uppfylla kraven i art 126 i
forordning (EU) 1303/2013 ar att datasystemet for redovisningen ar tillforlitligt och
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funktionellt sa att korrekta rakenskaper och andra uppgifter kan erhallas. Det arbete
som sker i NYPS av forvaltande myndighet med att registrera, i enlighet med artikel 125
(2e) i forordning (EU) nr 1303/2013, utgor grunden for rakenskaperna och andra
uppgifter. For att utarbetandet av arliga redovisningar som avses i artikel 59.5 a i
budgetforordningen (EU) anvander attesterande myndighet datasystemet.
Forutsattningen ar det gar att registrera och spara rakenskaperna pa ett tillforlitligt och
funktionellt satt. Attesterande myndighet kontrollerar att den redovisning som
aterfinns i datasystemet ar tillforlitligt och komplett, att det stodjer alla uppgifter som
kravs for att utarbeta ansokningar om betalning samt redovisningar. Inkluderat i detta
ar de registreringar av belopp som kan aterkravas, som aterkravts och belopp som
dragits tillbaka.
Attesterande myndighet kan undanta utgifter fran arsrakenskaperna pa grund av en
pagaende granskning. Om de sedan befinns lagliga och korrekta tas de med i en ansokan
om mellanliggande betalning som avser de foljande rakenskapsaren.
Attestering av arsrakenskaper sker i enlighet med artikel 126 c) i forordning (EU)
1303/2013 utifran all den information som finns attesterande myndighet tillhanda vid
aktuell tidpunkt inklusive resultaten av revisionsmyndighetens samtliga revisioner. I de
fall det finns oriktiga belopp exkluderas de fran arsrakenskaperna innan de attesteras. I
arsrakenskaperna aterfinns underliggande samtliga av attesterande myndighet
godkanda betalningar till stodmottagare.
Arbetet med att utarbeta rakenskaperna enligt artikel 137 i forordning (EU) 1303/2013
och attestera redovisningen foljer en i forvag upprattad rutinbeskrivning och stods samt
dokumenteras av en checklista. Rakenskaperna foljer modellen i enlighet med artikel 7
och bilaga VII i forordning (EU) 1011/2014.

3.2.2.4 Beskrivning av den attesterande myndighetens förfaranden.
Klagomal mot bakgrund av artikel 74.3 i forordning (EU) 1303/2013 hanteras av
forvaltande myndighet. Stodmottagare kan via overklagande av forvaltande myndighets
beslut fa sitt klagomal provat i nationell domstol.

3.3 Återkrav
3.3.1 Beskrivning av systemet för att säkerställa snabbt återkrav av offentligt
stöd, inbegripet unionsstöd.
Felaktigt utbetalt stod aterkravs av forvaltande myndighet. Beslut om aterkrav fattas i
enlighet med gallande arbetsordning. Beslutet skickas till stodmottagare och av beslutet
framgar hur aterkravet ska regleras.
Aterkrav regleras genom tva olika forfaranden. Antingen sker det genom kvittning dar
det felaktigt utbetalda beloppet regleras vid nastkommande utbetalning. Alternativt
sker det genom inbetalning mot faktura. Vid fakturering galler Tillvaxtverkets
tillampade inbetalningsrutiner.

3.3.2 Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja.
En tillfredstallande verifieringskedja erhalls genom att varje registrering av belopp
ligger kvar i redovisningssystemet, utan att kunna tas bort eller andras, kronologiskt
och systematiskt. Korrigeringar av utgifter dar EU-stod har utbetalts till stodmottagare
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sker med en egen registrering dar den ursprungliga registreringen ligger kvar och ett
saldo erhalls. Varje registrering erhaller ett eget datum och aterkravskod. Pa sa vis
erhalls sparbarhet och kraven pa obruten verifieringskedja uppfylls i
redovisningssystemet. For de betalningar som har erhallit statusen attesterade med ett
attesteringsdatum redovisas beloppen i egna rakenskaperna i enlighet med art 126 h) i
forordning (EU) 1303/2013.
Korrigeringar av felaktiga, till stodmottagare, utbetalda belopp sker i
redovisningssystemet av forvaltande myndighet med automatisk overforing till
kundreskontra. Detta galler aven belopp med anknytning till insatser som halls inne
genom ett rattsligt forfarande eller ett administrativt overklagande med uppskjutande
verkan samt de aterkrav som ar en foljd av tillampningen av artikel 71 i forordning (EU)
nr 1303/2013 om insatsers varaktighet.
Vid registreringen av aterkrav erhalls ett datum i redovisningssystemet och en fordran
bokas upp. Vid reglering av aterkravet erhalls ett nytt datum och fordran bokas bort.
Belopp for ett givet datum som inte annu ar reglerade gar darmed att fa fram.
Sarredovisning av aterkrav som galler attesterade medel erhalls i enlighet med artikel
126 h) i forordning (EU) 1303/2013. Attesterande myndighet har mojlighet att pa eget
initiativ boka bort belopp i redovisningssystemet.
De felaktiga beloppen rattas direkt vid registrering i redovisningssystemet sa att de
darmed inte kommer med i nastkommande utgiftsdeklaration. Genom att varje
mellanliggande ansokan om betalning ar ackumulerad sa rattas beloppen i
utgiftsdeklarationen aven retroaktivt och aterkravda belopp dras bort. Felaktigt
utbetalda medel som upptacks efter rakenskapsarets utgang rattas aven de omedelbart
och det aterkravda beloppet dras fran nastkommande mellanliggande ansokan om
utbetalning. Aterkravet raknas da till det aktuella rakenskapsaret aven da
ursprungsbetalningen gjordes i ett tidigare rakenskapsar.

3.3.3 Bestämmelser för avdrag av belopp som återkrävts eller belopp som ska
dras tillbaka från utgifter som ska deklareras.
Avdrag av belopp som har aterkravts eller belopp som ska dras tillbaka fran utgifter
som ska deklareras sker genom rattning i redovisningssystemet. Beloppen kommer
darmed inte med i nastkommande utgiftsdeklaration. Felaktiga belopp ska rattas sa
snart kannedom finns.

4. INFORMATIONSSYSTEM
4.1. Beskrivning av informationssystemen
4.1.1. Upprättande av ett elektroniskt datahanteringssystem
Informations- och redovisningssystemet ar centraliserat och uppbyggt dels av
Tillvaxtverkets arendehanteringssystem (Nyps2020, Min ansokan) dels av
ekonomisystemet (for narvarande Agresso). Arendehanteringssystemet ags och
forvaltas av Tillvaxtverket i egen IT-miljo. All hantering sker inom
arendehanteringssystemet samt ekonomisystemet och hela verifieringskedjan gar att
folja i dessa system.
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Figur 9. Ärendehanteringssystemets systemstruktur
Registrera ansokan
Projektansokningar registreras i IT-systemet. Den sokande registrerar sin
projektansokan i Min ansokan varefter den skickas over elektroniskt till Nyps 2020. Vill
den sokande inte skicka in sin ansokan elektroniskt kan den skrivas ut och skickas in via
post. Ansokan tas emot av forvaltande myndighet och registreras darefter manuellt i
Nyps 2020 av en registrator.
Samtliga inkomna projektansokningar lagras i Nyps 2020 och tilldelas darigenom ett
unikt arende-id.
Min ansokan lagrar informationen i ett sa kallat servicelage. Innan en ansokan skickats
in och har statusen Sparad ags informationen av den sokande och kan inte lamnas ut pa
begaran. Forst nar informationen ar skickad, lagrad i Nyps 2020 och diarieford kan den
begaras ut.
Diarieforing
Diarieforingen sker i Nyps 2020.
Arendehantering
I Nyps 2020 registreras i kronologisk ordning korrespondens och ovriga vasentliga
handelser i ett arende, fran det att ansokan inkommer tills arendet slutredovisas,
avslutas och arkiveras. Forvaltande myndighet ansvarar for att alla nodvandiga
uppgifter for varje enskilt projekt registreras i Nyps 2020, t.ex. stodmottagarnas utgifter,
fordelade per ar och utgiftskategori, utbetald nationell offentlig medfinansiering liksom
utbetalt stod ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Alla utbetalningar och all ekonomisk redovisning som forvaltande myndighet ansvarar
for genomfors i ekonomisystemet via en koppling till Nyps 2020. En filoverforing sker
varje dygn fran datasystemet Nyps 2020 till ekonomisystemet. Utbetalningar konteras
automatiskt och ett verifikationsnummer erhalls fran ekonomisystemet per automatik.
Detta innebar att risken for felaktiga konteringar minimeras.
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All bokforing avseende medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden lagras
elektroniskt i Nyps2020 samt ekonomisystemet.
Arendehanteringssystemet, Nyps 2020 och Min ansokan, bygger pa en treskiktslosning
med ett webbaserat presentationsskikt, ett logiskt skikt och ett databasskikt. Nyps 2020
ar primarkallan for all datalagring och systemkonfiguration. Via ett API distribueras
strukturerat data och dokumentation mellan systemen.

Figur. 10 Ärendehanteringssystemets delar
Uppfoljning och rapportering
Forvaltande myndighet forsakrar att Nyps 2020 kan:
- redovisa totala utgifter, bade pa projekt- och programniva, for samtliga nioprogram
samt att totala utgifter kan redovisas per insatsomrade i respektive program.
- sammanstalla och leverera de data och uppgifter om insatser for kontroll av
handlingar och kontroller pa plats enligt artikel 125.5.
Alla uppgifter som kravs for redovisningen av genomforandet av de operativa
programmen registreras i systemet och kan samlas in antingen direkt via en
rapportgenerator (BIRT) i Nyps 2020 eller fran ett statistik- och analysverktyg (DIDiver) som ar kopplat till Nyps 2020. Detta galler allt fran finansiella uppgifter som
kravs for attestering av uppgifter, kontroll och revision samt utvardering och
overvakning av verksamheten.
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Figur 11. Koppling Nyps 2020 och analysverktygen
Ingen automatisk koppling finns idag vad avser overforing av uppgifter fran NYPS 2020
till SFC-databasen. Forvaltande myndighet har behorighet till SFC och har saledes
kapacitet att elektroniskt overfora data direkt till Kommissionen. Uppgifterna tas idag
ut fran Nyps-utdata eller DI-Diver och matas manuellt in i SFC eller bifogas som filer.

4.1.2. Säkerställande av insamling, registrering och lagring av data
Forvaltande myndighet ansvarar for att alla nodvandiga uppgifter for varje enskilt
projekt registreras i systemet i enlighet med kommissionens krav t.ex. stodmottagarnas
utgifter fordelade pa utgiftskategorier, utbetald nationell offentlig medfinansiering
liksom utbetalt stod ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Darigenom kommer
det att finnas mojlighet att fa fram finansiella uppgifter for hela eller delar av
programmet.

4.1.3. Säkerställande av registrering och lagring av ekonomiska data
Ekonomisystemet bestar av normalt forekommande delar i ett ekonomisystem som
huvudbok, kund- och leverantorsreskontra, etc. Systemet har frage- och
rapportfunktioner. Alla affarshandelser far ett verifikationsnummer och inordnas
kronologiskt och systematiskt enligt gallande nationella regler. Systematiskt foljer
inordningen av verifikat en kontoplan som anvands av statliga myndigheter.
Ekonomisystemet ar godkant av Ekonomistyrningsverket och tillgodoser aven de krav
som Riksrevisionen har.
Systemen mojliggor en sarredovisning av Europeiska regionala utvecklingsfonden och
de olika prioriterade omradena. Varje utbetalning far ett eget verifikationsnummer.
Uppgifterna kan summeras utifran tidsperiod och projekt eller tidsperiod och program
etc. Systemen mojliggor en sparbarhet i stodmottagarnas utbetalningar pa respektive ar.
Systemen mojliggor aven en kontroll av anslag och tillgangliga offentliga medel.
Attesterande myndighet har specificerat, utifran tillamplig forordning, kraven pa det
datoriserade redovisningssystemet for rakenskaper inklusive rakenskaper over
atervunna belopp, belopp som ska atervinnas samt indragna belopp. Specifikationen av
datasystemet uppfyller kraven pa att kunna registrera och spara rakenskaper, utarbeta
ansokningar om utbetalningar samt redovisningar.

4.1.4. Upprätthållande av räkenskaper i elektronisk form
De detaljerade rakenskaper som aterfinns i systemen gar att sammanstalla sa att de
overensstammer med de samlade belopp som attesterats for kommissionen. Det ger
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omvant en sparbarhet som gar ner till varje enskild verifikation.
Vid attestering erhaller utbetalningarna till stodmottagare i redovisningssystemet
statusen attesterade och ett attesteringsdatum. Beloppen raknas ocksa om till EUR i
samband med att de attesteras. Pa sa satt erhalls en sarredovisning och rakenskaper i
EUR over utgifter som har deklarerats och motsvarande offentligt stod som har
utbetalts till stodmottagarna. Med hjalp av attesteringsdatumet kan delsummor erhallas
for varje insatsomrade i varje program.

4.1.5. Räkenskaper för återkrav och tillbakadragna belopp
For de utbetalningar som har erhallit statusen attesterade med ett attesteringsdatum
redovisas beloppen i egna rakenskaperna i enlighet med art 126 (h) i forordning (EU)
1303/2013. Korrigeringar av felaktiga, till stodmottagare, utbetalda belopp sker i
redovisningssystemet av forvaltande myndighet Registreringen erhaller ett eget datum
bade vid korrigeringstillfalle och vid reglering. .

4.1.6. Räkenskaper för belopp som är föremål för rättslig eller administrativ
process
Beloppen aterfinns i en kundreskontra.

4.1.7. Driftsättning av system
Ekonomisystemet ar driftsatt och anvandes aven i foregaende programperiod.
Arendehanteringssystemet driftsattes i december 2014. Vidareutveckling pagar
kontinuerligt for att oka anvandarvanligheten. Bagge systemen bedoms kunna
registrera de nodvandiga uppgifterna pa ett tillfredsstallande satt.

4.2. Förfaranden för att garantera IT-systemens säkerhet
Alla anvandare i arendehanteringssystemet registreras i behorighetssystemet (KAP) och
tilldelas en behorighet utifran organisation, roll och arbetsuppgifter. Behorigheten i
systemet styr vem som kan gora vad, t.ex. vem som kan fatta beslut, registrera arende,
diariefora dokument eller andra betalningsmottagare. Behorigheten har ocksa ett
beroende till organisationstillhorighet. Det ar inte mojligt att dela ut behorigheter
utanfor den egna organisationen utan att det finns en laglig grund, som kan vara t.ex.
avtal mellan organisationer.
For att anvanda tjansterna i Min ansokan maste den sokande logga in via e-legitimation
eller mjuk inloggning med ett anvandarkonto. Ett anvandarkonto kan overlatas till en
annan person for att organisationer inte ska behova skapa ett konto for varje ansokan.
Kontroll av behorighet att foretrada projektet kontrolleras vid inlamnandet av ansokan.

4.3 Information om huruvida systemen är driftklara
Informationssystemet ar centraliserat och uppbyggt av dels arendehanteringssystemet,
dels ekonomisystemet. Bada systemen ar i drift och uppfyller kommissionens krav.
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