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Tillväxtverkets interna regler (2017:3) om förteckningen
över ersättare vid chefers frånvaro
Detta styrdokument innehaller regler och rad om hur du som chef gor nar du ska
forordna nagon som ersatter dig vid din franvaro.
Reglerna riktar sig till alla chefer pa Tillvaxtverket.
Reglerna har beslutats av tillforordnade rattschefen Tove Kockum.

Inledning
Av generaldirektorens arbetsordning for Tillvaxtverket framgar foljande.
Bitradande chef ersatter narmast overordnande chef vid hans eller hennes franvaro
utan sarskilt forordnande. Finns fler bitradande chefer som kan ersatta overordnad
chef, ska overordnad chef besluta om i vilken ordning de bitradande cheferna trader i
overordnad chefs stalle vid franvaro.
I ovrigt ska samtliga chefer forordna en eller flera ersattare som ersatter honom eller
henne vid franvaro under hogst sex veckor. Ersattaren gar in for chefen aven om han
eller hon ar i tjanst men av nagot skal inte ar tillganglig, och det inte utan olagenhet gar
att avvakta med ett beslut eller nagon annan atgard som ligger pa chefen att vidta.
Forordnandet ska foras in i en sarskild forteckning over ersattare vid chefers franvaro.
Forteckningen publiceras pa Medarbetarsidorna och uppdateras lopande vid behov. Om
en chef ar franvarande under langre tid an sex veckor forordnar narmast overordnade
chef en ersattare for honom eller henne. Aven detta forordnande ska foras in i
forteckningen over ersattare vid chefers franvaro.
Overdirektoren ersatter generaldirektoren vid hans eller hennes franvaro utan sarskilt
forordnande. Om bade generaldirektoren och overdirektoren ar franvarande samtidigt
forordnar generaldirektoren en ersattare.

Allmänt
1§
Enheten Intern service ansvarar for att uppratta en forteckning over ersattare vid
chefers franvaro for respektive avdelning. Enheten Intern service ansvarar aven for att
uppratta en forteckning over ersattare for generaldirektoren nar denne och
overdirektoren ar franvarande samtidigt. Forteckningarna ska diarieforas och sparas i
Public 360 i en arsakt som benamns ”Forteckningar over ersattare vid chefers franvaro.
20[xx]”.
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Godkänd av Tove Kockum

Vid varje andring av respektive forteckning ska den nya gallande versionen diarieforas
och sparas i arsakten i Public 360.
Forsta arbetsdagen pa aret ska foregaende ars arsakt avslutas, och en ny arsakt for det
innevarande aret oppnas. Den vid den tidpunkten gallande versionen av respektive
forteckning ska diarieforas och sparas i den nya arsakten i Public 360.

Kommentar till 1 §
Intern service ansvarar for forteckningarna.

Förordnande av stående ersättare
2§
Beslut om forordnande av staende ersattare for en chef vid hogst sex veckors franvaro
fattas genom att chefen skickar ett meddelande med e-post fran sin egen e-postbrevlada
till chefsersattare@tillvaxtverket.se. Av e-postmeddelandet ska framga att det ar fraga
om ett forordnande om staende ersattare och vem som mottar detta forordnande. I
forekommande fall ska aven anges om nagot tidigare forordnande samtidigt ska
upphora att galla.
Enheten Intern service ska fora in forordnandet i forteckningen over staende ersattare.
Darefter ar forordnandet giltigt.
Enheten Intern service ska aven diariefora och spara e-postmeddelandet fran chefen i
arsakten i Public 360.

Kommentar till 2 §
Anledningen till att e-postmeddelandet maste komma fran chefens egen e-postbrevlada
ar att det maste kunna sakerstallas att det ar ratt person som har beslutat om
forordnandet.
Forordnandet kan forslagsvis formuleras enligt foljande.
Jag forordnar harmed NN som min staende ersattare. Tidigare
forordnande ska upphora att galla.

Förordnande av särskilt förordnade ersättare
3§
Beslut om sarskilt forordnade ersattare for en chef fattas genom att beslutsfattaren
skickar ett meddelande med e-post fran sin egen e-postbrevlada till
chefsersattare@tillvaxtverket.se. Av e-postmeddelandet ska framga att det ar fraga om
ett forordnande om en sarskilt forordnad ersattare och vem som mottar detta
forordnande. Det ska aven anges vilken tidsperiod som forordnandet avser (fr.o.m.–
t.o.m.).
Enheten Intern service ska fora in forordnandet i forteckningen over staende ersattare.
Darefter ar forordnandet giltigt.
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Enheten Intern service ska aven diariefora och spara e-postmeddelandet fran chefen i
arsakten i Public 360.

Kommentar till 3 §
Se kommentaren till 2 § om skalen till att ett e-postmeddelande maste komma fran
beslutsfattarens egen e-postbrevlada.
Forordnandet kan forslagsvis formuleras enligt foljande.
Jag forordnar harmed NN som min sarskilt forordnade ersattare under
perioden 20XX-MM-DD–20XX-MM-DD.

Särskilt om biträdande chefer
4§
Finns fler bitradande chefer som kan ersatta overordnad chef, ska overordnad chef
besluta om i vilken ordning de bitradande cheferna trader i overordnad chefs stalle vid
franvaro. Sadant beslut fattas genom att chefen skickar ett meddelande med e-post fran
sin egen e-postbrevlada till chefsersattare@tillvaxtverket.se.
Enheten Intern service ska fora in den beslutade ordningen i forteckningen over
staende ersattare.

Kommentar till 4 §
Anledningen till att e-postmeddelandet maste komma fran chefens egen e-postbrevlada
ar att det maste kunna sakerstallas att det ar ratt person som har beslutat om
ordningen.
Beslutet kan forslagsvis formuleras enligt foljande.
Jag beslutar harmed att mina bitradande chefer trader i mitt i stalle i
foljande ordning vid min franvaro.
1. NN
2. NN
3. NN

3(3)

