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Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att 

genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom strategiskt 

viktiga områden. Insatserna ska främja det livslånga lärandet genom ett 

mindre antal pilotprojekt gällande flexibla korta högskolekurser på avancerad 

nivå för redan yrkesverksamma specialister. 

Vinnova ska inom ramen för uppdraget inhämta ledning från regeringens 

samverkansprogram gällande insatsernas tematiska inriktning. Insatserna ska 

baseras på samverkan mellan lärosäten och externa organisationer samt 

bygga vidare på eller komplettera pågående kraftsamlingar inom forskning 

och innovation i regeringens samverkansprogram. Insatserna ska på olika 

sätt tillvarata digitaliseringens möjligheter i syfte att erbjuda redan 

yrkesverksamma specialister korta flexibla högskolekurser på avancerad nivå 

inom områden med förväntad hög omställningsgrad, dvs. av hög relevans 

för den så kallade fjärde industriella revolutionen. 

Vid utformningen av insatserna ska kompetensbehov hos såväl stora som 

små och medelstora företag beaktas. Vinnova får inom ramen för insatserna 

begära medfinansiering från både företag, universitet och högskolor samt 

andra deltagande organisationer. 

För ändamålet, inklusive programanslutna kostnader, får Vinnova från 

Kammarkollegiet rekvirera högst 10 miljoner kronor för 2018 och samma 

summa beräknas för 2019. Medlen ska rekvireras engångsvis för respektive 

år och rekvisition ska vara inkommen till Kammarkollegiet senast den 31 
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oktober 2018 respektive 2019. I rekvisitionerna ska hänvisning göras till 

detta besluts diarienummer. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 

24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 

Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet. 

Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 

2020 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts 

diarienummer. 

Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska 

lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till 

Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2020. 

Skälen för regeringens beslut 

För att bibehålla och utveckla den svensk konkurrenskraften är det 

nödvändigt att ständigt utveckla kompetensen i arbetslivet, särskilt inom 

områden med hög omställningsgrad. Detta genom att bl.a. skapa 

förutsättningar för industrin att tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen 

som sker i omvärlden samt höja innovationsförmågan. 

Enligt direktiven för den pågående utredningen om styrningen för starka och 

ansvarsfulla lärosäten (dir. 2017:46) ska en särskild utredare bl.a. föreslå: "hur 

styrningen bör utvecklas för att säkerställa att olika gruppers utbildnings

behov kan tillgodoses, särskilt när det gäller möjligheterna till ett livslångt 

lärande." I avvaktan på utredningens förslag är det angeläget att genomföra 

insatser som stimulerar och utvecklar det livslånga lärandet. I januari 2016 

beslutade regeringen Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för 

Sverige. I strategin uppmärksammas kompetensförsörjning som en av de 

viktigaste utmaningarna för industrins omställningsförmåga och långsiktiga 
konkurrenskraft. 

Det nationella innovationsrådet har identifierat tre områden som centrala för 

att lösa samhällets utmaningar; digitalisering, life science samt miljö- och 

klimatteknik. Den övergripande målsättningen med regeringens strategiska 

samverkansprogram är att möta dessa utmaningar och att gemensamt 

kraftsamla kring innovationsinsatser för att förstärka Sveriges globala 

innovations- och konkurrenskraft. Fem samverkansprogram har inrättats: 

Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och 

biobaserad ekonomi, Life science samt Uppkopplad industri och nya 
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material. Insatser i bred samverkan för utvecklingen framåt inom dessa 

områden. Kompetensförsörjning har stor betydelse inom samtliga områden. 

På regeringens vägnar 

Mikael Damberg 

Henrik Levin 
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