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1. ALLMÄNT
1.1. Informationen upprättad av:
Verksamhetsstö d

1.2. Den information som tillhandahålls beskriver situationen
den:
2016‐09‐16

1.3. Systemstruktur

Figur 1.
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1.3.1. Förvaltande myndighet
Tillvä xtverket
Chef, GD Gunilla Nordlö f
Besö ksadress: Vä stgö tagatan 5
Box 4044
SE‐102 61 Stockholm
Tel: +46 8 6819100
Fax: +46 8 196826
E‐post: gunilla.nordlof@tillvaxtverket.se

1.3.2

Förmedlande organ

Myndigheten har inom programmet Affä rsutvecklingscheckar fö r internationalisering
valt att delegera beslutanderä tten av medlen till sö kande fö retag inom programmet till
18 lä nsstyrelser/regioner (se avsnitten 2.1.3 och 2.2.3.3). Medlen ligger dock
fortfarande inom Tillvä xtverkets bemyndiganderam.

2. Stödmyndighet
2.1. Stödmyndigheten och dess huvudsakliga funktioner
2.1.1. Stödmyndighetens status
Tillvä xtverket ä r en sjä lvstä ndig, statlig nationell myndighet under
Nä ringsdepartementet. Tillvä xtverket har regeringens uppdrag att frä mja hå llbar
nä ringslivsutveckling och regional tillvä xt samt genomfö ra strukturfondsprogram. Vissa
insatser ä r riktade direkt till fö retag eller blivande fö retagare. Andra insatser syftar till
att utveckla fö rutsä ttningar och villkor som på verkar fö retagandet.

2.1.2. Beskrivning av stödmyndighetens funktion och uppgifter
Tillvä xtverkets verksamhet styrs av regeringens instruktion och å rliga regleringsbrev.
Uppgifter avseende Tillvä xtverket finns i det å rliga regleringsbrevet inom utgiftsområ de
19 Regional tillvä xt och utgiftsområ de 24 Nä ringsliv. Tillvä xtverket ansvarar fö r att
genomfö ra uppdragen i enlighet med fö rordning (2009:145) med instruktion fö r
Tillvä xtverket. Handlä ggning av ä renden ska ske i enlighet med Fö rvaltningslagen
(1986:223). Utö ver de uppdrag vi få r i regleringsbrevet ger regeringen oss också
uppdrag lö pande under å ret, så kallade sä rskilda regeringsuppdrag.

2.1.3. Uppgifter som formellt har delegerats av stödmyndigheten
Tillvä xtverket har delegerat handlä ggning av stö dä renden till Region Orebro, Region
Ostergö tland, Regionfö rbundet i Kalmar lä n, Regionfö rbundet Jö nkö pings lä n,
Regionfö rbundet Sö rmland, Regionfö rbundet Uppsala lä n, Vä stra Gö talandsregionen,
Lä nsstyrelsen i Vä rmland, Lä nsstyrelsen i Vä sterbotten, Lä nsstyrelsen Blekinge lä n,
Lä nsstyrelsen i Dalarna, Lä nsstyrelsen i Vä stmanland, Region Gotland, Region
Gä vleborg, Region Halland, Region Kronoberg och Region Skå ne inom ramen fö r
programmet Affä rsutvecklingscheckar fö r internationalisering respektive Grö n tillvä xt.
Handlä ggning av dessa stö dä renden ska ske i enlighet med fö rordningen (2015:210) om
statligt stö d fö r att regionalt frä mja små och medelstora fö retag. Se sä rskilt 22‐30 §§ i
fö rordningen. Programmets legala grund i statsstö dshä nseende ä r § 13 fö rordningen
(2015:210) om statligt stö d fö r att regionalt frä mja små och medelstora fö retag.
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2.1.4. Uppgifter som formellt har delegerats till Tillväxtverket som
stödmyndighet för Landsbygdsprogrammet 2014‐2020
I Sverige finns ett nationellt landsbygdsprogram 2014‐2020. Fö rvaltande myndighet ä r
Jordbruksverket. Genomfö randet av landsbygdsprogrammet sker dock frä mst genom
landsbygdsprogrammets stö dmyndigheter. Stö dmyndigheter ä r lä nsstyrelserna,
Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillvä xtverket och Jordbruksverket.
Landsbygdsprogrammet ä r uppdelat i 6 prioriterade områ den och 15 mer detaljerade
fokusområ den. Pengarna/medlen om totalt ca 36miljarder ä r fö rä dlade på olika
delå tgä rder. Stö dmyndigheterna hanterar medel inom de delå tgä rder som ä r kopplade
till de fokusområ den som stö dmyndigheten har beskrivit i sin handlingsplan.
Att vara stö dmyndighet fö r landsbygdsprogrammet 2014‐2020 innebä r att fö rvaltande
myndigheten Jordbruksverket delegerar uppgifter kopplade till hantering av stö den i
Landsbygdsprogrammet 2014‐2020. Varje enskild stö dmyndighet ska utforma en
handlingsplan enligt Jordbruksverkets direktiv. Stö dmyndigheten få r handlingsplanen
beslutad av Jordbruksverket.
Stö dmyndighetens uppgift ä r att, utifrå n beslutad handlingsplan, fullgö ra de uppgifter
som framgå r av fö rordningar beträ ffande handlä ggning av stö dä renden samt
administrativa kontroller.
Ett avtal har upprä ttats mellan Jordbruksverket, i egenskap av fö rvaltande och
utbetalande myndighet, och Tillvä xtverket i enlighet med de krav som anges i artiklarna
7 och 49 i fö rordning 1306/2013 samt bilaga 1 kommissionens delegerande fö rordning
907/2014.
Fö r detaljerad, utfö rlig och uppdaterad information hä nvisas till:




Avtal mellan Statens Jordbruksverk och Tillvä xtverket om delegering av
arbetsuppgifter, dnr 4.2.5‐2016‐1095.
Tillvä xtverkets handlingsplan fö r Landsbygdsprogrammet 2014‐2020, dnr
1.6.3‐2014‐3906 .
Tillvä xtverkets arbetsordning och interna rutiner fö r arbetsuppgifter som
stö dmyndighet fö r landsbygdsprogrammet 2014‐2020

2.1.5. Misstanke om brott och bedrägeribekämpning
Riktlinje vid misstanke om brott i Tillvä xtverkets stö dverksamhet (Dnr. 1.3.6‐A 2015‐
538) reglerar att vid misstanke om bedrä geri avseende nationella medel ska anmä lan
ske till Polismyndigheten. Om en handlä ggare fattar misstanke om brott i ett stö dä rende
ska nä rmast ö verordnad chef samt en verksjurist vid enheten Juridik informeras. Den
berö rde enhetschefen ansvarar fö r att vid behov informera regionchefen och
avdelningschefen om ä rendet. Det ä r chefsjuristen som efter fö redragande av
verksjurist beslutar om en anmä lan ska gö ras. Detta sker i samrå d med berö rd
enhetschef.
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2.2. Stödmyndighetens organisation och förfaranden
2.2.1. Organisationsschema
De nationella stö den inordnas organisatoriskt inom Tillvä xtverkets ordinarie
verksamhet (se figur 1). Fö retagen stå r i centrum fö r Tillvä xtverkets arbete. Det ä r deras
konkurrenskraft myndigheten ska bidra till att stä rka ‐ direkt och indirekt. Dä rmed stå r
de också i centrum fö r Tillvä xtverkets organisation.
Myndigheten har tre sak‐avdelningar ‐ Nä ringsliv, Fö retag och Regioner. Dä rtill två
avdelningar som ska ge stö d och service till ö vriga organisationen i arbetet med att
bidra till att stä rka fö retagens konkurrenskraft – Fö rvaltning och Kommunikation.
Avdelning Fö rvaltning ansvarar fö r arbetet med processutveckling, dvs. framtagning av
arbetsrutiner, handlä ggarstö d, checklistor, blanketter, mallar och tolkning av regelverk
fö r enhetliga tillä mpningar. Avdelningen ska också bistå
programmen/insatserna/sä rskilda uppdragen med bland annat juridisk och ekonomisk
kompetens. Avdelning Fö rvaltning ska dä rutö ver hå lla ihop arbetet med rapporter till
regeringen, uppfö ljningar och utvä rderingar, erfarenhetsutbyte och utbildning.
De nationella stö den fö rvaltas och handlä ggs fö reträ desvis inom avdelningarna Fö retag
och Nä ringsliv men till viss del ä ven inom avdelningen Regioner. Nationella stö d
handlä ggs i huvudsak i Stockholm och Ostersund. I de fall avdelningen Regioner
handlä gger nationella stö d har myndigheten regionalt placerad personal på kontoren i
Luleå , Ostersund, Gä vle, Stockholm, Orebro, Jö nkö ping, Gö teborg och Malmö .
Det operativa arbetet leds av Tillvä xtverkets GD, avdelningschefer och enhetschefer.
Verksamheten styrs och regleras av bå de regeringens styrdokument och interna
styrdokument. Regeringens styrdokument ä r Fö rordning med instruktion samt det
å rliga Regleringsbrevet. De interna styrdokumenten inbegriper bland annat
myndighetens arbets‐ och beslutsordningar samt å rliga budgetunderlag och
verksamhetsplaner. Vid sidan av uppgifterna i instruktionen och å rliga regleringsbrev
med uppdrag och å terrapporteringskrav styr regeringen vad myndigheten ska gö ra
genom att ibland besluta om sä rskilda uppdrag. Dessa ä r vanligtvis specifika och
tidsbegrä nsade. Andra relevanta fö rordningar och strategier som flera av de nationella
stö den må ste fö rhå lla sig till i det operativa arbetet ä r; Fö rordning om regionalt
tillvä xtarbete samt Nationell strategi fö r regional tillvä xt och attraktionskraft 2014‐
2020.
Utifrå n de styrande dokumenten utformar respektive avdelning/enhet program och
insatser som leds av en program‐ eller insatsansvarig handlä ggare. Ingå ende uppgifter
ä r bland annat att informera om aktuellt stö d, arrangera utlysningar, ta emot och bereda
ansö kningar, avslå ansö kningar som inte uppfyller stä llda krav, prioritera mellan
inkomna ansö kningar, ta emot, bereda och fatta beslut om ansö kningar om utbetalning
frå n stö dmottagarna, genomfö ra skrivbordskontroller, avstä mma ansö kan om
utbetalning mot lä gesrapporter och genomfö ra kontroller på plats hos stö dmottagarna.
Må nga gå nger omfattar programmen/insatserna andra aktiviteter i kombination med
ä rendehandlä ggningen, så som erfarenhetsträ ffar, kunskapsspridning, bildande av
nä tverk, kunskapsframtagning mm. Tillvä xtverket ger ä ven finansiering via nationellt
projektstö d till andra organisationer och fö retag i syfte att ta fram studier, genomfö ra
pilotsatsningar som underlag fö r myndighetens kunskapsfrä mjande aktiviteter.
Arendehandlä ggningen bestå r av två delar, ansö kan om stö d och ansö kan om
utbetalning. Beslutsfattare fö r beslut om stö d regleras i myndighetens arbetsordningar.
Under 2016 ö verfö r myndigheten den ekonomiska granskningen av ansö kningar om
utbetalning så att den utfö rs av sä rskilt avdelad personal. Beslutsfattare fö r beslut om
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utbetalning regleras i myndighetens arbetsordningar. Separation av funktioner
sä kerstä lls genom arbetsordningen.
Myndigheten ger ä ven stö d i form av Verksamhetsbidrag till ett antal organisationer.
Utifrå n Tillvä xtverkets ö vergripande uppdrag att frä mja hå llbar nä ringslivsutveckling
och regional tillvä xt och arbete med att stä rka fö retagens konkurrenskraft, arbetar
Tillvä xtverket inom ramen fö r instruktionen, regleringsbrev, och regeringsuppdrag.
Tillvä xtverket fö rdelar medel till projekt och insatser och ger bland annat bidrag till ett
antal organisationer som bedö ms ha kompetens och fö rmå ga att lå ngsiktigt bidra till att
nå uppstä llda må l och ambitioner. Ett verksamhetsbidrag ä r ett offentligt bidrag till en
eller flera organisationer, fö r att lå ngsiktigt delfinansiera en frä mjandeverksamhet. Det
ä r ett allmä nt bidrag som ger verksamheten mandat att sjä lva forma sin verksamhet
fullt ut i enlighet med ett på fö rhand bestä mt ramverk. Det handlar om allt frå n
verksamhetsplan till budget och redovisning. Tillvä xtverket tar i sitt beslut avstamp i
generellt formulerade principer och kriterier som ska vara uppfyllda fö r att bidrag ska
utgå . Beslut och villkor detaljstyr inte verksamheten på det sä tt som sker i projekt.
Villkoren styr dä rmed inte vilka kostnader, hä nfö rbara till verksamheten, som bidraget
ska tä cka. Utbetalning av bidrag kan ske i fö rskott under bidragså ret utan att
upparbetade kostnader fö rst redovisas. Slutredovisning av verksamhetsbidraget sker
på fö ljande å r i form av en reviderad, och av stä mma eller motsvarande faststä lld
å rsredovisning. En avtalad avrä kning av fö rskottet sker på fö ljande å r i samband med att
Tillvä xtverket beslutar att godkä nna inlä mnad redovisning. Samverkan med
organisationen prä glas av en nä ra lö pande dialog med en kontaktperson, samarbete
med andra organisationer och myndigheter samt samtal om mö jliga projekt och
aktiviteter att genomfö ra gemensamt.
Arbetsprocesser och rutiner fö r handlä ggning ä r under revidering.

2.2.2. Ram som säkerställer lämplig riskhantering
Tillvä xtverket har skyldighet att fö lja fö rordningen (2007:603) om intern styrning och
kontroll (FISK). FISK stä ller krav på riskanalys vilket innebä r riskidentifiering,
riskvä rdering, beslut om riskhantering, kontrollå tgä rder, uppfö ljning och
dokumentation. Tillvä xtverkets styrelse ansvarar ytterst fö r att sä kerstä lla att det vid
myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sä tt.
Generaldirektö ren ansvarar infö r styrelsen fö r myndighetens arbete med intern
styrning och kontroll. Enligt gä llande arbetsordning (dnr: D‐2015‐112), så ansvarar
avdelningscheferna fö r att interna och externa regler fö ljs. Inom
fö rvaltningsavdelningen finns ett ansvar att samordna och fö lja upp att adekvata
riskbedö mningar gö rs inom respektive avdelning. I ansvaret ingå r också att upprä tta ett
fö rslag till styrelsen på en å rlig myndighetsö vergripande risk‐ och så rbarhetsanalys
med tillhö rande internkontrollplan.

2.2.3. Beskrivning av förfaranden
2.2.3.2. Förfaranden för elektronisk datahantering
Tillvä xtverket har upprä ttat ett system fö r att i elektronisk form registrera och lagra
uppgifter om varje projekt fö r ö vervakning, utvä rdering, ekonomisk fö rvaltning,
kontroller och revisioner. Fö r registrering och lagring av uppgifter om projekt anvä nds
myndighetens ä rendehanteringssystem och ekonomisystem. Fö r utfö rligare beskrivning
av ä rendehanteringssystemet respektive ekonomisystemet, se avsnitt 3.
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2.2.3.3 Förfaranden för att övervaka de funktioner som formellt har delegerats
av myndigheten
Tillvä xtverket delegerar normalt sä tt inte stö dgivning till andra organisationer.
Myndigheten har dock valt att prö va en genomfö randemodell fö r
affä rsutvecklingscheckar. Ansvar och uppfö ljning regleras i beslut och villkor.

2.2.3.7 Förfaranden för programsättning
Tillvä xtverket genomfö r en ö versyn av processen fö r programframtagning. Avsnittet
kompletteras senare.

2.2.3.4 Förfaranden för att välja ut projekt som kan stödjas av nationella program
och insatser
Ansö kan om stö d
Avdelning Fö rvaltning ansvarar fö r samtliga rutiner och mallar inom handlä ggning i
syfte att uppnå en rä ttssä ker och enhetlig ä rendehanteringsprocess. Beslut tas i enlighet
med arbetsordning.
Sö kande anvä nder relevant ansö kningsformulä r fö r att ansö ka om stö d. Uppgifterna
registreras i det elektroniska ä rendehanteringssystemet. Ansö kan om stö d hanteras på
den enhet som ansvarar fö r aktuellt program eller insats.
Bestä mmelser fö r ansö kan om stö d finns i myndighetens ”Allmä nna villkor 2012” och
anvisningar i broschyrerna ”Infö r ansö kan om projektmedel” och ”Steg fö r steg –
ansö kan om projektmedel”. Det finns ä ven ytterligare guider med instruktioner som
sö kande bö r lä sa innan ansö kan skickas in till myndigheten (Hå llbarhetsguide fö retag,
Hå llbarhetsguide regional och nä ringslivsutveckling, Guide statsstö d). Utö ver dessa
dokument skrivs sä rskilda instruktioner/regler och villkor som gä ller fö r respektive
utlysningsomgå ng. Fö rordning (2003:596) om bidrag fö r projektverksamhet inom den
regionala tillvä xtpolitiken styr de medel frå n det regionala anslaget som inte ä r
fö retagsstö d. Sedan 20150501 regleras myndighetens nationella fö retagsstö d utifrå n
två fö rordningar:
 Fö rordning (2015:210) om statligt stö d fö r att regionalt frä mja små och
medelstora fö retag.
 Fö rordning (2015:211) om statligt stö d till regionala investeringar.
Tillvä xtverket ger ä ven stö d i form av Transportbidrag som regleras av Fö rordning
(2000:281) om regionalt transportbidrag med tillhö rande Fö reskrift TVFS 2009:2, samt
stö d till Kooperativt fö retagande enligt Fö rordning (2001:1194) om statsbidrag till
kooperativ utveckling mm.
Tillvä xtverket ger ä ven stö d i form av regionalt investeringsstö d och denna
handlä ggning skiljer sig en del frå n handlä ggning av andra stö d. I det flesta fall fö regå s
en ansö kan av en kontakt frå n sö kande fö retag eller extern representant fö r fö retaget.
Dessa kan vara kommunernas nä ringslivschefer, konsulter eller liknande. I vissa fall
skickas ä ven ansö kan in utan nå gon kontakt.
Ansö kan om fö retagsstö d gö rs på dä rfö r avsedd formulä r med bilagor.
Inom kort kommer fö retagen ges mö jlighet att lä mna in digital ansö kan via Min
ansö kan.
Sedan 2015‐05‐01 regleras fö retagsstö den utifrå n två nationella fö rordningar:
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SFS 2015:210 – stö d fö r att regionalt frä mja små och medelstora fö retag
SFS 2015:211 – statligt stö d till regionala investeringar

Dessa fö rordningar hä nvisar till Kommissionens fö rordning 651/2014, Allmä nna
gruppundantaget (GBER), eller Kommissionens fö rordning 1407/213, Fö rsumbara stö d
(De minimis), som också må ste beaktas i beslutsprocessen.
Ansö kan inlä mnas till berö rd lä nsstyrelse eller regionalt sjä lvstyrelseorgan i det lä n
respektive den region dä r verksamheten ska bedrivas. Om investerat belopp i
byggnader, maskiner och inventarier tillsammans med eventuella berä knade
lö nekostnader fö r arbetstillfä llen ö verstiger 25 miljoner kronor eller immateriella
kostnader ö verstiger 4 miljoner kronor ska ansö kan sä ndas till Tillvä xtverket, gä rna
med kopia till aktuell lä nsstyrelse/sjä lvstyrelseorgan. Som underlag fö r bedö mning av
ansö kan ska dessutom – i tillä mpliga delar – lä mnas uppgifter enligt bilagan
ansö kningshandlingar.
Handlä ggningen av inkomna ä renden sker lö pande under å ret. I detta ingå r besö k på
fö retaget och ä ven lö pande diskussioner med fö retaget och eventuella ö vriga tä nkta
finansiä rer, frä mst fö retagets bank men ä ven ALMI, och Norrlandsfonden nä r ansö kan
avser fö retag i de fem norrlandslä nen. Vid fö retagsbesö ket ä r alltid minst en
representant frå n lä nsstyrelse/sjä lvstyrelseorgan med, detta fö r deras regionala
kä nnedom och fö r att de ska få samma information som Tillvä xtverket då vi begä r
yttrande frå n dem i vå ra ä renden.
I samband med beredningen av ä rendet anvä nds ä rendehanteringssystemet Nyps fö r att
bland annat kontrollera tidigare beviljat stö d och då ä ven de som beviljats av
lä nsstyrelse/sjä lvstyrelseorgan. En ekonomisk kontroll via UC gö rs också . Handlä ggaren
skriver in uppgifter i Nyps allt eftersom beredningen fortskrider och dessa utmynnar
slutligen i ett PM infö r beslut. PM:et beskriver fö retagets verksamhet, marknad,
konkurrenssituation, investerings syfte och effekter av denna m m. I PM:et finns också
en vä l genomtä nkt beslutsmotivering. Utdrag frå n UC, yttrande frå n
lä nsstyrelse/sjä lvstyrelseorgan och ett raitingunderlag bilä ggs detta dokument. Aven
andra dokument som anses ha betydelse fö r beslutet kan bilä ggas.
Viktningen gö rs av handlä ggaren genom att vä rdera ett antal viktade parametrar som
ger ett totalt vä rde mellan 0,5 och 5. Parametrarna som bedö ms ä r:







Sysselsä ttningsö kning
Betydelse på orten
Risk
Tillvä xt
Fö rnyelse
Additionalitet

Beslut fattas i två steg. Fö rst sker en fö redragning av ä rendet fö r kollegorna i
arbetsgruppen dä refter i ett beslutsmö te med berö rd beslutsfattare.
Nä r ä rendet anses fä rdigberett fattas beslut om bifall eller avslag. Om stö d beviljas
specificeras vilka investeringar, investeringsperiod, stö dbelopp, stö dprocent etc. som
avses. Aven en specifikation på vilka sä kerheter vi krä ver medfö ljer beslutet. Uttag av
sä kerheter och ö vrig hantering kring detta administreras av externt upphandlad konsult
Frå n beslutsdatum har fö retaget 2 å r på sig att genomfö ra investeringen. I vissa fall kan
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tre å r fö rekomma.
Utbetalning sker i efterskott nä r investeringen ä r genomfö rd eller i 2‐3 omgå ngar i form
av delredovisningar. I samband med begä ran om utbetalning skickar fö retaget
redovisningen till en av oss godkä nd kontrollant fö r granskning. Dä refter skickar
kontrollanten in en sammanstä llning till Tillvä xtverket med ev. kommentarer om
avvikelser frå n beslut eller i ö vrigt tveksamheter i underlaget. Nä r alla avvikelser eller
tveksamheter ä r klarlagda sker beslut om utbetalning i form av delutbetalning eller
slutlig utbetalning.
Efter att stö det ä r slutredovisat skrivs stö det ner under en femå rsperiod med bö rjar ett
å r efter slututbetalning. Under denna period må ste fö retaget varje å r lä mna in en
uppfö ljningsblankett. Nä r stö det ä r helt nedskrivet må ste fö retaget skicka in en
slutrapport som utvä rderas av Tillvä xtverket. Dä refter kan ä rendet avslutas.
Aven bevakning frå n UC sker lö pande då Tillvä xtverket få r besked varje dag om
eventuella fö rä ndringar i nå gon form i de fö retag som bevakas.
Ett regionalt investeringsstö d kan vara ”på gå ende” under 7‐8 å r efter beslut fattats.
Under denna period kan det ske fö rä ndringar som på verkar ä rendet och ytterligare
beslut ska fattas. Det rö r sig då frä mst om ä ndrade sä kerheter men ä ven
ä garfö rä ndringar, ä ndringar i investeringsunderlaget mm.
Bedö mning och prioritering av insatser
Fö r samtliga inkomna ansö kningar anvä nds ett underlag i form av en checklista i
ä rendehanteringssystemet Nyps vid bedö mningen.
Om inte ansö kan bedö ms vara formellt riktig avslå s ansö kan efter besked frå n
Tillvä xtverket till den sö kande att de formella kraven inte ä r uppfyllda. Den sö kande kan
också vä lja att formellt å terta sin ansö kan. I checklistan kontrolleras ä ven detaljerade
aspekter av projektet, utifrå n bå de laglighet kvalitet och fö rmå ga att genomfö ra
projektet. Urvalskriterier faststä llda i respektive utlysningsomgå ng ä r ytterligare en
bedö mningsgrund som beaktas. Ansvarig handlä ggare prioriterar mellan olika projekt
tillsammans med kollegor i samma program/insats utifrå n uppstä llda urvals‐ och
prioriteringskriterier i utlysningstexten.
Under handlä ggningen av ansö kan sker kommunikation med sö kande i enlighet med
svenska fö rvaltningsrä ttsliga rutiner.

2.2.3.5. Beslut om stöd
Fö r de nationella stö den gä ller att beslut om stö d fattas av den chef som utifrå n gä llande
arbets‐ och beslutsordning har ansvaret fö r aktuell utlysning/program/insats. Ansvarig
handlä ggare bereder ä rendet och lä mnar beslutsunderlag till chef med rä tt att fatta
beslut. Tillvä xtverkets arbets‐ och beslutsordning anger vilka belopp som chefer på
olika nivå er i olika enheter har rä tt att besluta om.
Vid beslut om stö d anvä nds en enhetlig beslutsmall dä r faststä llda uppgifter ingå r.
Beslutet om stö d ska bland annat innehå lla de villkor beslutet ä r fö renat med. Ansvarig
handlä ggare expedierar beslutet till stö dmottagaren.

2.2.3.6. Förfaranden för att kontrollera projekten
Administrativa kontroller genomfö rs av granskningsekonomer inom myndigheten.
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Fö r ett urval av projekt kommer kontroller ä ven att utfö ras på plats hos stö dmottagare.
Urvalet styrs i huvudsak av risk, vä sentlighet och effektivitetssynpunkt. Syftet ä r att
korrekt kunna verifiera levererade varor och tjä nster samt att få en bekrä ftelse av att
redovisade rä kenskapsunderlag ä r korrekta. Kontrollbesö ken syftar ä ven till att vara
framå tblickande vilket innebä r att alla inblandade parter ska dra lä rdom av och dela
med sig av de erfarenheter som fö ljer av projektverksamheten.
Kontrollerna kommer att genomfö ras enligt faststä lld rutin och med hjä lp av en
checklista. Besö ksdatum, iakttagelser och eventuella korrigeringar kommer att
dokumenteras.
Resultaten frå n administrativa kontroller och kontroller på plats lagras i syfte att ge en
samlad bild av vad kontrollerna resulterat i och fö r att kunna identifiera systematiska fel
i hanteringen. Den samlade bilden ger ä ven ett underlag fö r lä rande inom
organisationen och fö r att å tgä rda eventuella systematiska fel.
I de fall Tillvä xtverket beviljas stö d inom programmen/insatser kommer å tskillnad av
funktioner sä kerstä llas vid kontrollerna.

2.2.3.9. Beskrivning av förfaranden vid ansökan om utbetalning
I Tillvä xtverkets allmä nna villkor och sä rskilda villkor om stö d anges fö r hur lå ng period
stö dmottagaren ska ansö ka om utbetalning fö r genomfö rda insatser.
Ansö kan om utbetalning ska gö ras på formulä r som tillhandahå lls av Tillvä xtverket. En
ansö kan om utbetalning ska alltid kompletteras med en lä ges‐ eller slutrapport som ska
fö lja den disposition som myndigheten faststä llt.
Granskning av ansö kan om utbetalning genomfö rs i huvudsak i form av
skrivbordskontroller. Granskning gö rs av att sö kanden uppfyller villkoren fö r beslutet
om stö d samt tillä mpliga nationella regler.
Utö ver skrivbordskontroller kommer ett urval av projekt ä ven att bli fö remå l fö r
kontroller på plats hos stö dmottagaren.
I granskningen gö rs en prö vning av vilka kostnader som ä r stö dberä ttigande.
Om ansö kan om utbetalning innefattar kostnader som inte ä r stö dberä ttigande ska
Tillvä xtverket kommunicera med stö dmottagaren fö r att denne ska få tillfä lle att yttra
sig ö ver uppgifterna.
Efter utfö rd granskning fattas beslut om utbetalning i enlighet med Tillvä xtverkets
arbetsordning. Stö d betalas endast ut fö r kostnader som ä r stö dberä ttigande.
Stö dmottagaren har rä tt att få sin sak prö vad i domstol om denne begä r det. I beslutet
anges motivering till att inte betala ut stö d fö r kostnader som inte ä r stö dberä ttigande.
Beslut om utbetalning kommuniceras till stö dmottagaren.

2.2.3.11. Regler för stödberättigande
Regler fö r stö dberä ttigande utgifter framgå r av Tillvä xtverkets Allmä nna villkor samt
utifrå n fö ljande fö rordningar:
 Fö rordning (2003:596) om bidrag fö r projektverksamhet inom den regionala
tillvä xtpolitiken.
 Fö rordning (2015:210)om statligt stö d fö r att regionalt frä mja små och
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medelstora fö retag.
 Fö rordning (2015:211) om statligt stö d till regionala investeringar.
 Fö rordning(2000:218) om regionalt transportbidrag.
 Fö rordning (2007:713) om regionalt tillvä xtarbete.
Till detta kan i fö rekommande fall skriva sä rskilda villkor som reglerar det enskilda
stö dä rendet.

2.2.3.12. Förfaranden för att lämna rapporter
Arsredovisningen ä r myndighetens å rliga rapportering till vå r uppdragsgivare.
Arsredovisningen tar sin utgå ngspunkt i myndighetens instruktion och det å rliga
regleringsbrevet. I å rsredovisningen ger myndigheten en samlad å terrapportering av
verksamheten och dess resultat. Nytta ä r myndighetens verktyg fö r systematiskt
uppfö ljning och utvä rdering och tillä mpas fö r Tillvä xtverkets externa verksamheter, det
vill sä ga den verksamhet som vå ra må lgrupper mö ter. Genom verktyget presenteras och
kommuniceras en sammanfattande bild av vilka resultat och effekter som Tillvä xtverket
bidrar till genom så vä l på gå ende som avslutade insatser. Varje program/insats bidrar
å rligen med underlag till å rsredovisningen med stö d av Nytta.
Fö r de sä rskilda uppdragen skrivs en sä rskild slutrapport till regeringen nä r uppdraget
avslutas. Dessa skrivs i en speciellt framtagen rapportmall med tillhö rande missiv.

2.2.3.15. Förfaranden för att kommunicera anvisningar till medarbetare
Tillvä xtverket gö r å rligen en kompetensinventering som utmynnar i en kompetensplan
som HR ansvarar fö r och den omfattar alla medarbetare. I samband med
nyanstä llningar erbjuds medarbetare introduktionsutbildningar som innehå ller t ex
fö rvaltningsutbildning och presentation av Tillvä xtverkets alla verksamheter.
Anvisningar fö r medarbetare finns tillgä ngliga i samlad och strukturerad form på
Tillvä xtverkets interna webbplats.
Tillvä xtverket genomfö r utbildningar, seminarier och erfarenhetsutbyte fö r handlä ggare
och chefer inom fö rvaltande myndighet inom relevanta områ den t ex i
granskningsmetodik, offentlig upphandling, horisontella kriterier, må ngfald och
hå llbarhetsaspekter.
Tillvä xtverket ansvarar fö r lä rande och erfarenhetsutbyte och tillhandahå ller ä ven ett
elektroniskt frå gor‐ och svar system vars ä ndamå l ä r bå de lä rande och att skapa
fö rutsä ttningar fö r en gemensam, likartad och rä ttssä ker ä rendehantering och
regeltolkning. Fö r de nationella stö den inom stö dtypen projektmedel finns ä ven ett
webbaserat handlä ggarstö d, dä r handlä ggarna kan få stö d i sin handlä ggning samt vid
granskning av projekt.

2.2.3.16 Förfaranden vid begäran om omprövning eller överklagande
En riktlinje och en vä gledning fö r handlä ggning gä llande omprö vning och
ö verklaganden kommer att tas fram.
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2.3. Verifieringskedja
2.3.1. Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja och
ett tillfredsställande arkiveringssystem
Genom anvä ndandet av ä rendehanteringssystemet Nyps, som ä ven utgö r diariesystem
fö r stö dä renden och ekonomisystemet, tillsammans med anvä ndandet av faststä llda
formulä r, anvisningar, checklistor, handlä ggarrapporter m.m. som framarbetas av
Tillvä xtverket sä kerstä lls en obruten verifieringskedja. Datasystemen uppfyller kraven
på ett tillfredsstä llande arkiveringssystem och kraven på informationssä kerhet. Dessa
system gö r det mö jligt att fö lja varje enskilt ä rende frå n beslut om stö d till utbetalning
till stö dmottagare.
Varje hä ndelse, som ä r av betydelse fö r det enskilda ä rendet, registreras i
ä rendehanteringssystemet. Ur detta system kan dä rmed uppgifter fö r datum fö r
ansö kan och datum fö r beslut hä mtas. Utifrå n dessa datum ä r det mö jligt att hä rleda till
vilken utlysning beslutet ä r kopplat.
Varje enskild utbetalning till stö dmottagarna registreras fö rst i
ä rendehanteringssystemet fö r att efter expediering av beslut om utbetalning skickas
ö ver till ekonomisystemet. Konteringen av utbetalningen ä r fö rprogrammerad och sker
automatiskt. Varje enskild utbetalning erhå ller ett unikt verifikationsnummer som, efter
effektuerad utbetalning, å terfinns i bå de ekonomisystemet och
ä rendehanteringssystemet. Kontroller mellan systemen sä kerstä ller att den
automatiska konteringen gjorts korrekt.
De villkor och interna rutiner som tas fram sä kerstä ller att stö d inte betalas ut till
stö dmottagaren innan utgifter och offentlig medfinansiering verifierats. Fö rskott kan
betalas ut enlighet intern riktlinje.

2.3.2. Anvisningar om att hålla verifikationer tillgängliga
2.3.2.1. Tidsperiod under vilken dokument ska bevaras
Inget specifikt finns reglerat kring den tidsperiod under vilken dokument ska bevaras i
Tillvä xtverkets regler. Allmä nna regelverk kring att bevara dokument ska fö ljas av
stö dmottagarna exempelvis Bokfö ringslagen. Enligt allmä nna villkor kan Tillvä xtverket i
upp till 10 å r efter beslut om utbetalning å terkrä va belopp om felaktigheter upptä cks.

2.3.2.2. Format i vilket dokumenten ska bevaras
Dokumenten ska bevaras i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmä nt
godkä nda databä rare.

2.4. Återkrav av felaktigt utbetalt stöd
Stö d fö r Aterkrav regleras i fö rfattning eller i allmä nna villkor, beroende på vilken
stö dform det gä ller. Processen fö r å terkrav ä r under ö versyn och en riktlinje samt stö d
vid handlä ggning kommer att tas fram.
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3. INFORMATIONSSYSTEM
3.1. Beskrivning av informationssystemen
3.1.1. Upprättande av ett elektroniskt datahanteringssystem
Informations‐ och redovisningssystemet ä r centraliserat och uppbyggt dels av
Tillvä xtverkets ä rendehanteringssystem dels av ekonomisystemet (fö r nä rvarande
Agresso). Arendehanteringssystemet ä gs och fö rvaltas av Tillvä xtverket i egen IT‐miljö .
All hantering sker inom ä rendehanteringssystemet samt ekonomisystemet och hela
verifieringskedjan gå r att fö lja i dessa system. Samtliga projekt att registreras i systemet
och tilldelas dä rigenom ett unikt ä rende‐id. Genom en automatiserad koppling mellan
Nyps och det elektroniska diariesystemet erhå ller varje ä rende ä ven ett unikt
diarienummer.
I systemet registreras i kronologisk ordning korrespondens och ö vriga vä sentliga
hä ndelser i ett ä rende, frå n det att ansö kan inkommer tills ä rendet slutredovisas,
avslutas och arkiveras. Samtliga handlingar rö rande projekten arkiveras nä r det
enskilda ä rendet ä r avslutat och sista utbetalningen till stö dmottagaren ä r genomfö rd.
Registrering i systemet ä r enbart mö jligt fö r myndighetens personal. Behö righeter i
systemet styr vem som kan gö ra vad, t.ex. vem som kan fatta beslut och vem som kan
ä ndra betalningsmottagare.
Alla utbetalningar och all ekonomisk redovisning som fö rvaltande myndighet ansvarar
fö r genomfö rs i ekonomisystemet Agresso via en koppling till Nyps. En filö verfö ring
sker varje dygn frå n datasystemet Nyps till redovisningssystemet Agresso.
Utbetalningar konteras automatiskt och ett verifikationsnummer erhå lls frå n Agresso
per automatik. Detta innebä r att risken fö r felaktiga konteringar minimeras.
Alla uppgifter som krä vs fö r redovisningen registreras i systemet och kan samlas in
antingen direkt frå n en utdata modul i Nyps eller frå n ett statistik‐ och analysverktyg
(DI‐Diver) som ä r kopplat till Nyps. Detta gä ller allt frå n finansiella uppgifter som krä vs,
kontroll och revision samt utvä rdering och ö vervakning av verksamheten.
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3.1.2. Säkerställande av insamling, registrering och lagring av data
Myndigheten ansvarar fö r att alla nö dvä ndiga uppgifter fö r varje enskilt projekt
registreras i systemet.

3.1.3. Säkerställande av registrering och lagring av ekonomiska data
Ekonomisystemet bestå r av normalt fö rekommande delar i ett ekonomisystem som
huvudbok, kund‐ och leverantö rsreskontra, etc. Systemet har frå ge‐ och
rapportfunktioner. Alla affä rshä ndelser få r ett verifikationsnummer och inordnas
kronologiskt och systematiskt enligt gä llande nationella regler. Systematiskt fö ljer
inordningen av verifikat en kontoplan som anvä nds av statliga myndigheter.
Ekonomisystemet ä r godkä nt av Ekonomistyrningsverket och tillgodoser ä ven de krav
som Riksrevisionen har.

3.1.4. Driftsättning av system
Arendehanteringssystemet Nyps ä r under utveckling och ny version kommer under
2016 att kravstä llas och bö rja utvecklas under 2016 fö r nationella stö dtyper.

3.2. Förfaranden för att garantera IT‐systemens säkerhet
Alla anvä ndare i Nyps registreras i behö righetssystemet (KAP) och tilldelas en
behö righet utifrå n organisation, roll och arbetsuppgifter. Behö righeten i systemet styr
vem som kan gö ra vad, t.ex. vem som kan fatta beslut, registrera ä rende, diariefö ra
dokument eller ä ndra betalningsmottagare. Behö righeten har också ett beroende till
organisationstillhö righet. Det ä r inte mö jligt att dela ut behö righeter utanfö r den egna
organisationen utan att det finns en laglig grund, som kan vara t.ex. avtal mellan
organisationer.
Fö r att anvä nda tjä nsterna i Min ansö kan må ste den sö kande logga in via e‐legitimation
eller mjuk inloggning med ett anvä ndarkonto. Ett anvä ndarkonto kan ö verlå tas till en
annan person fö r att organisationer inte ska behö va skapa ett konto fö r varje ansö kan.
Kontroll av behö righet att fö reträ da projektet kontrolleras vid inlä mnandet av ansö kan.

15(16)

3.3. Information om huruvida systemen är driftklara
Informationssystemet ä r centraliserat och uppbyggt av dels ä rendehanteringssystemet,
dels ekonomisystemet. Bå da systemen ä r i drift.
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