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Förteckning över Tillväxtanalys föreskrifter per 2019-12-31 
Tillsammans med budgetunderlaget för åren 2021 – 2023 översänds här en aktuell 
förteckning över Tillväxtanalys föreskrifter (MTFS). 

Grundförfattningar 
Nummer Titel Bemyndigande Ikraftträdande 
MTFS 2009:1 
 
 
 
Bil. MTFS 2009:1 
 
Bil. MTFS 2009:1 
 
Bil. MTFS 2009:1 
 

Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analysers föreskrift 
om uppgifter till statistik om 
utländska företag 

• Moderblankett - Bilaga till MTFS 
2009:1 

• Dotterblankett - Bilaga till MTFS 
2009:1 

• Filialblankett - Bilaga till MTFS 
2009:1  

5 § förordningen 
(2001:100) om den 
officiella statistiken 

2009-04-30 
 
 
 
 

MTFS 2009:2 
 
 
 
 
Bil. MTFS 2009:2 
 
 
Bil. MTFS 2009:2 

Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analysers 
föreskrifter om uppgifter till statistik 
om forskning och utveckling i 
internationella företag 
• Koncernens forsknings- och 

utvecklingsverksamhet i Sverige – 
Bilaga MTFS 2009:2 

• Koncernens forsknings- och 
utlandsverksamhet i Sverige och i 
utlandet – Bilaga till MTFS 
2009:2   

5 § förordningen 
(2001:100) om den 
officiella statistiken 

2009-04-30 
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Nummer Titel Bemyndigande Ikraftträdande 
MTFS 2009:3 Myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analysers 
föreskrifter om uppgifter för 
uppföljning av statligt stöd till 
näringslivet 

23 § förordningen 
(1988:764) om 
statligt stöd till 
näringslivet 
 

2009-04-30 

MTFS 2010:1 
 
 
 
 
 
Bil MTSF 2010:1 

Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analysers 
föreskrifter om uppgifter till statistik 
om svenska koncerner med 
dotterbolag i utlandet 
 
• SVIK 20XX 

5 § förordningen 
(2001:100) om den 
officiella statistiken 

2010-04-01 
 
 
 
 
 
 

MTSF 2016:2 Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analysers föreskrift 
om lämnande av uppgifter om statligt 
stöd 

3 och 4 §§ 
förordningen 
(2016:605) om 
tillämning av 
Europeiska 
unionens statsstöds-
regler 

2016-06-30 

MTFS 2018:2 Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analysers föreskrift 
om uppgifter till statistik om 
forskning och utveckling i 
internationella företag 

15 § förordningen 
(2001:100) om den 
officiella statistiken 

2018-09-12 

 

Ändringar 
Nummer Titel Bemyndigande Ikraftträdande 
MTFS 2011:1 Avser ändring i MTFS 2009:3, § 2 23 § förordningen 

(1988:764) om 
statligt stöd till 
näringslivet  

2011-04-01 

MTFS 2012:1 Avser ändring i MTFS 2009:3, § 3 23 § förordningen 
(1988:764) om 
statligt stöd till 
näringslivet 

2012-05-01 

MTFS 2016:3 
 
Bil. MTFS 2016:3 

 
 
Bil. MTFS 2016:3 

Avser ändring i MTFS 2009:2 
 
• Koncernens forsknings- och 

utvecklingsverksamhet i Sverige – 
Bilaga MTFS 2016:3 

• Koncernens forsknings- och 
utlandsverksamhet i Sverige och i 
utlandet – Bilaga till MTFS 
2016:3 

15 § förordningen 
(2001:100) om den 
officiella statistiken 

2016-09-14 
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Upphävda 
Nummer Titel Bemyndigande Ikraftträdande 
MTFS 2011:2 Upphävande av Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analysers föreskrift om uppgifter till 
statistik om nystartade företag, MTFS 
2009:4 

5 § förordningen 
(2001:100) om den 
officiella statistiken 

2012-01-01 
 

MTFS 2016:1 Upphävande av Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analysers föreskrift om uppgifter för 
uppföljning av statligt stöd till 
näringslivet, MTFS 2009:3 

23 § förordningen 
(1988:764) om 
statligt stöd till 
näringslivet 

2016-07-01 

MTFS 2018:1 Upphävande av Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analysers föreskrift om uppgifter till 
statistik om forskning och utveckling i 
internationella företag, MTFS 2009:2 

15 § förordningen 
(2001:100) om den 
officiella statistiken 

2018-09-12 

 
Östersund som ovan 
 
 
Sonja Daltung 
Generaldirektör 
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