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Uppdrag att i samarbete med OECD planera och arrangera en konferens 
kring smart industri 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att i 
samarbete med Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) planera och genomföra en konferens under 2016, i 
anslutning till OECD-projektet "The Next Production Revolution", 
enligt vad som framgår under rubriken Uppdraget nedan. 

För utgifter kopplade till uppdraget såsom lokaler, resor, moderatorer 
m.m. får Vinnova rekvirera högst 1 miljon kronor från Kammarkollegiet. 
Rekvisition ska vara inkommen till Kammarkollegiet senast den 30 juni 
2016. I rekvisitionen ska hänvisning göras till detta besluts 
diarienummer. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 
Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., 
anslagsposten 1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet. Ej 
förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2017 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts 
diarienummer. 

En redovisning av resultatet av uppdraget och en redovisning av hur 
medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017. 

Uppdraget 

Vinnova ska planera och genomföra en konferens samt kringaktiviteter 
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på ämnet smart industri, där konferensen ska utgöra en slutkonferens för 
OECD:s projekt "The Next Production Revolution". Arbetet med 
planering och genomförande ska ske i nära samarbete med OECD och 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet 

Konferensen och kringaktiviteter i form av exempelvis rundabords-
samtal, fristående seminarier eller studiebesök, ska bidra till att öka 
kunskapen kring hur omvandlingen mot en mer digitaliserad och hållbar 
produktion kan underlättas. Utgångspunkten ska vara de studier som 
OECD har genomfört inom ramen för projektet "The Next Production 
Revolution", och det arbete regeringen initierat inom ramen för 
nyindustrialiseringsstrategin Smart Industri. Ett viktigt tema för 
konferensen ska vara hur staten kan agera för att på bästa sätt möjliggöra 
omvandlingen mot smart industri. 

I arbetet med konferensen ska Vinnova involvera aktörer i näringslivet 
som är relevanta för ämnet, exempelvis branschorganisationer, 
företagsnätverk, och enskilda företag där det bedöms relevant. Vinnova 
ska dessutom involvera relevanta fackliga organisationer. Relevanta 
offentliga aktörer som är engagerade i arbetet med regeringens 
nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri ska också involveras, som till 
exempel Tillväxtverket, Statens energimyndighet, Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Naturvårdsverket, Sveriges 
export- och investeringsråd (Business Sweden) och aktörer med 
regionalt utvecklingsansvar. 

Skälen till regeringens beslut 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktig för Sveriges 
gemensamma välstånd och välfärd. Genom en omställning för att ta vara 
på digitaliseringens möjligheter, kan industrin och den industrinära 
tjänstesektorn bidra till lösningar på flera av de samhällsutmaningar vi 
står inför, bland annat urbanisering, hälsa och klimatförändringar. 

Uppdraget till Vinnova utgör en viktig insats för att utveckla kunskapen 
om hur omvandlingen av industrin i allmänhet, och svensk industri i 
synnerhet, kan underlättas. Uppdraget utgör en del av genomförandet av 
regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri, och är nära 
kopplat till regeringens strategiska samverkansprogram. 

Bakgrund 

De samhällsutmaningar som världen står inför innebär påfrestningar för 
både välfärden, miljön och ekonomin vilka kräver en kursändring mot en 
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mer hållbar tillväxt och hållbar produktion. Att gå före i omställningen 
kan ge svenska företag en betydande konkurrensfördel. Samtidigt pågår 
den s.k. fjärde digitala revolutionen som förändrar hur varor och 
produkter designas, tillverkas och används, samt hur människor arbetar. 
Det skapar nya möjligheter för industriell produktion och tjänster 
kopplade till produktionen. Samtidigt öppnar det möjligheter att flytta 
produktion till Sverige. Mot denna bakgrund har regeringen tagit fram en 
nyindustrialiseringsstrategi. 

Nyindustrialiseringsstrategin syftar till att stärka omvandlingen mot en 
mer digitaliserad och hållbar produktion i syfte att stärka den svenska 
industrins konkurrenskraft i hela landet. Fyra fokusområden för insatser 
pekas ut i nyindustrialiseringsstrategin, varav detta uppdrag framför allt 
förväntas bidra till områdena Industri 4.0 (digitalisering av industrin) 
samt Testbädd Sverige (attraktiva forskningsmiljöer för industrins 
utveckling). 

OECD bedriver ett större projekt kring framtidens produktion - "The 
Next Production Revolution". OECD-projektet har mycket hög 
relevans i förhållande till regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart 
Industri och samlar några av världens främsta experter på området. 

OECD-projektet syftar bl.a. till att ta fram underlag och informera 
regeringar om möjliga scenarier för framtidens produktion, 10-15 år 
fram i tiden, och hur policy kan utvecklas för att ta vara på möjligheter 
och hantera risker med industrins omställning. Projektet består av ett 
antal olika delar, där internationellt framstående forskare och experter 
bidrar med underlag. 

På regeringens vä 

Mikael Damberg 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/INRÅD, KSF och SAM 
Utrikesdepartementet/FIM 
Finansdepartementet/BA 
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Utbildningsdepartementet/F, GV och UH 
Miljö- och energidepartementet/EE och MM 
Näringsdepartementet/AS, DL, FF, IF, ITP, KF, KSR, MRT, RTS, SK, 
SUN och TIF 
Arbetsmarknadsdepartementet/A 
Kammarkollegiet 
Sveriges export- och investeringsråd 
Statens energimyndighet 
Naturvårdsverket 
Tillväxtverket 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 


