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Uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av 
immateriella tillgångar 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Patent- och registreringsverket (PRV) och Verket 
för innovationssystem (Vinnova) att, i enlighet med vad som anges 
under rubriken Uppdraget, under 2012 - 2013 genomföra insatser som 
stärker små och medelstora företags förmåga ti l l affärsstrategisk 
hantering av immateriella tillgångar samt höjer medvetenheten hos både 
företag och offentliga aktörer kring immaterialrättens möjligheter och 
behovet av affärsstrategisk rådgivning kring immaterialrätt. 

För genomförandet av insatserna får Vinnova från Kammarkollegiet 
rekvirera högst 5 000 000 kronor för 2012 och högst 15 000 000 kronor 
för 2013. Rekvisitionen för 2012 ska inkomma till Kammarkollegiet 
senast den 15 maj 2012 och rekvisitionen för 2013 ska inkomma senast 
den 15 maj 2013.1 rekvisitionerna ska hänvisning göras t i l l diarienumret 
i detta beslut. 

Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda 
anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., anslagsposten 1 
Näringslivsutveckl - del t i l l Kammarkollegiet. Ej förbrukade medel ska 
återbetalas ti l l Kammarkollegiet senast den 15 mars 2014 på 
bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts 
diarienummer. 

En redovisning av dels resultatet av uppdraget, dels hur medlen använts 
ska lämnas t i l l Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 
mars 2014. Uppdraget ska även delrapporteras senast 31 maj och 30 
november 2012 samt 28 februari och 31 augusti 2013. 
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Uppdraget 

Uppdraget syftar t i l l att genom särskilda insatser säkerställa att små och 
medelstora företag ges bättre möjligheter att hantera sina immateriella 
tillgångar på ett affärsstrategiskt sätt. På så sätt kan företagen skapa 
större värden och öka sin innovations- och konkurrenskraft nationellt 
och globalt. 

Uppdraget utgår från den kartläggning och analys av det offentliga 
stödsystemet för skydd och hantering av företags immateriella tillgångar 
som Vinnova och PRV genomfört på regeringens uppdrag. 
Myndigheterna har i uppdragets rapport (N2011/6287/FIN) lämnat 
förslag til l förbättringar av stödsystemet, framförallt för små och 
medelstora företag. 

Insatserna ska understödja en utveckling av det offentliga stödsystemet i 
dess marknadskompletterande roll inom områdena rådgivning och 
finansiering. Syftet är att öka medvetenheten hos de innovativa små och 
medelstora företagen om vikten av, och möjligheterna med, att hantera 
sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Insatserna ska höja 
rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna i 
innovationssystemet om hur immateriella tillgångar över tid skapar 
värden i företag. 

Insatserna ska i första hand förstärka och komplettera aktörernas 
nuvarande insatser. De ska bland annat omfatta information t i l l företag, 
kompetensutveckling för offentliga företags rådgivare på det 
immaterialrättsliga området och när det gäller affärsstrategiska 
kunskaper i immateriella tillgångar, samt komplettera ekonomiska stöd 
till företag så att de även kan omfatta strategier för immateriella 
tillgångar, strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i hantering 
av immateriella tillgångar. 

Vid uppdragets genomförande ska det offentliga systemets 
marknadskompletterande roll särskilt beaktas. Insatserna ska utformas så 
att de katalyserar, ger incitament t i l l och engagerar privata 
tjänsteleverantörer t i l l exempel t i l l egen kompetensutveckling eller 
genomförande av utbildningsinsatser. Insatserna ska även bidra t i l l att 
stärka kopplingen mellan den regionala, nationella och internationella 
nivån i innovationssystemet. 
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Under genomförandet ska myndigheterna samråda med Innovationsbron 
AB, Almi Företagspartner AB, Statens energimyndighet och med andra 
relevanta aktörer. 

Uppdraget är en del av regeringens satsning om 90 miljoner kronor per 
år under 2011 -2014 för att förstärka förutsättningarna för innovation 
och kunskapsintensivt företagande, som aviserades i 
budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 24). 

Skälen för regeringens beslut 

Såväl i regeringens strategi för ökad tjänsteinnovation (N2010/967/FLN) 
som i PRV:s och Vinnovas redovisning av uppdraget om kartläggning 
och analys av det offentliga stödsystemet med inriktning på hantering av 
företags immateriella tillgångar (N2011/6287/FIN) konstateras brister 
när det gäller kompetenser i rådgivning hos, och möjligheterna för 
företag att få stöd från, offentliga aktörer avseende frågor om 
immateriella rättigheter och strategier kring immateriella tillgångar. 

Svenska små och medelstora innovativa företag och entreprenörer står 
inför stora utmaningar när det gäller att hantera och skydda sina 
immateriella tillgångar i en allt tuffare global konkurrens om affärer och 
marknader. Idag utvecklas nya affärsmodeller och globala värdekedjor i 
olika sektorer och framväxande branscher som snabbt förändrar sättet 
att skapa och skydda innovationer. På grund av denna utveckling har det 
blivit alltmer betydelsefullt att i företagens affärsstrategier att ha 
överblick och kontroll över sina immateriella tillgångar, liksom de olika 
alternativ som finns för att skydda dessa. Detta är avgörande för 
företagens möjligheter att kunna göra affärer, växa och konkurrera. 

På regeringens vägnar 

Marie Ivarsson 

Likalydande ti l l 

Patent- och registreringsverket 
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Kopia t i l l 

Statsrådsberedningen/ SAM 
Finansdepartementet /BA 
Utbildningsdepartementet/UH och F 
Justitiedepartementet/L3 
Kulturdepartement et/KA 
Utrikesdepartementet/F I M 
Näringsdepartementet/RT, ENT, TE, E, ITP, M K och KLS 
Tillväxtverket 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 
Innovationsbron AB 
Almi Företagspartner AB 
Statens energimyndighet 
Kammarkollegiet 
Sveriges kommuner och landsting 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Samverkansorganet Region Halland 
Skåne läns landsting 
Västra Götalands läns landsting 
Samverkansorganet Region Gotland 
Samverkansorganet i Kalmar län 
Samverkans organet i Jämtlands län 
Samverkansorganet i Dalarnas län 
Samverkans organet i Östergötlands län 
Samverkansorganet i Blekinge län 
Samverkansorganet i Uppsala län 
Samverkansorganet i Södermanlands län 
Samverkans organet i Jönköpings län 
Samverkansorganet i Gävleborgs län 
Samverkans organet i Värmlands län 
Samverkansorganet i Kronobergs län 
Samverkans organet i Örebro län 
Samverkans organet i Västerbottens län 


