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Styrdokument för Produktion2030

Bild 1. Organisation för styrning och ledning av Produktion2030

1. Teknikföretagen
Teknikföretagen är huvudman för innovationsprogrammet Produktion2030 och ansvarar
därmed för att tillhandahålla programchef samt bemanning av programkontoret.
Teknikföretagen är representerad i valberedningen till programmets styrgrupp.
Teknikföretagens ledning fattar det formella beslutet om nya styrgruppsmedlemmar.

2. Vinnova
Vinnova är den finansierande myndigheten för Produktion2030 och ansvarar för
administration av utlysningar, utbetalningar till projekt samt för regelbunden utvärdering av
programmet. Vinnova ansvarar för bedömningsprocessen och administrationen av
projektansökningar, samt meddelar beslut till sökande parter.
Vinnova godkänner valet av programchef samt stödjer programkontoret i genomförandet av
programplanen. Vinnova är adjungerad till styrgruppen. Vinnova bistår Teknikföretagen i
valberedning till styrgruppen.

3. Styrgruppen
a. Ansvar och roller
Styrgruppens huvudansvar är att arbeta mot agendans och programmets mål. Styrgruppen
verkar genom att identifiera strategiska utmaningar och möjligheter inom ramen för
Produktion2030 och dess styrkeområden. Detta innebär att styrgruppen ska vara väl
förtrogna med programmets mål och ta ansvar för programmets strategi. Styrgruppen ska
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också efterfråga relevanta nyckeltal och stödja programledningen i arbetet att identifiera
resultat och mål.
Styrgruppens medlemmar ska identifiera och framföra strategiska insatser som är relevanta
och kan rymmas inom programmets budget.
Styrgruppens medlemmar ska upprätthålla en dialog med innovationsområdets aktörer kring
mål, vision och strategi samt agera ambassadörer för programmet och dess instrument. Detta
inkluderar att sprida information och nyheter i den egna organisationen samt i relevanta
nätverk och forum.
Forum för arbetet är styrgruppsmöten, vilka genomförs (minst) fyra gånger per år och leds av
ordförande.
b. Styrgruppens beslutsmandat
Styrgruppen fattar beslut i följande frågor:
-

Programmets övergripande strategi
Fördelning av programmets budget mellan olika instrument och strategiska insatser
Utlysningarnas inriktning, kriterier och budget
Rekommendationer av personer till Vinnovas bedömningsgrupp
Investeringar i strategiska projekt
Beslutar om medlemmar i forsknings- och innovationsrådet
Ge uppdrag till forsknings- och innovationsrådet (se bilaga)
Ge uppdrag till Expertgrupperna (se bilaga)
c. Styrgruppens sammansättning och förnyelse samt valberedning

Styrgruppen ska ha en bred representation från näringsliv, akademi och forskningsinstitut
och medlemmarna ska representera programmets styrkeområden. För att säkerställa
programmets mål, kvalitet och resultat ska styrgruppen förnyas regelbundet.
Styrgruppen ska ha följande sammansättning:
-

Ordförande, som representerar näringslivet och/eller Teknikföretagen
Representanter från näringslivet (skall vara i majoritet i styrgruppen)
En representant från huvudmannen Teknikföretagen
Minst två representanter från akademin
Minst en representant från forskningsinstitut
Adjungerande: en representant från arbetstagarorganisation och Vinnova

Därutöver kan valberedningen besluta att välja in ytterligare 1-2 personer som kan bidra till
programmet.
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Teknikföretagen med stöd av Vinnova utgör valberedningen. Valberedningen sammanträder
minst en gång per år. Det formella beslutet om nya ledamöter tas av Teknikföretagen.

4. Programkontor
Programkontoret leds av en programchef. Teknikföretagen föreslår programchef till Vinnova
som fattar det formella beslutet.
Programchefen har det övergripande ansvaret för programmets verksamheter samt tidplan
och budget. Här ingår även ansvar för att programmet har en fungerande kommunikation till
aktörer och omvärld. Programchef ansvarar för kallelser till Styrgruppsmöten och
avrapportering till Vinnova.
Programkontoret skall lösa flera olika funktioner. I nuläget omfattar programkontoret
programchef, vice-programchef och kommunikationsansvarig.
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BILAGA TILL STYRDOKUMENT FÖR PRODUKTION2030
Forsknings- och innovationsråd(FoI-råd)
Forsknings- och Innovationsrådet (FoI-rådet) är rådgivande till styrgruppen och
programledningen bl.a. utifrån beslutsunderlag som tas fram av Expertgrupperna.
FoI-rådet ska bestå av representanter från näringsliv, akademi och forskningsinstitut.
Medlemmarna i FoI-rådet beslutas av styrgruppen.
Programkontoret leder arbetet i Forsknings- och innovationsrådet.
Expertgrupper
För att programmet ska ha en långsiktig, bred och öppen dialog med stor räckvidd om de
utmaningar, visioner och prioriterade insatser som berör innovationsområdet produktion har
Expertgrupper bildats, en per styrkeområde. Till Expertgrupperna har representanter från
forskning, näringsliv och samhälle bjudits in att medverka.
Expertgrupperna leds av två Expertgruppsledare, vilka är yngre forskningsledare från
svenska universitet och högskolor, med respektive styrkeområde som specialitet.
Expertgruppsledare föreslås av Svenska Produktionsakademien.
Expertgruppernas uppdrag är att beskriva utmaningar, nuläge, framtidsvisioner och göra
gapanalys inom respektive styrkeområde. Nya utbildningsbehov kan föreslås och konsortier
för kommande utlysningar bildas (med finansiering från svenska eller internationella
finansiärer). Expertgrupperna ansvarar också för förnyelse av agendan och framtagning av
visioner för respektive område.
Programkontoret leder arbetet i Expertgrupperna.
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