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Preliminär tidplan forskningpolitisk
proposition
•
•

•
•
•

Forskningsberedning tillsatt
Uppdrag till finansiärerna, VR, Vinnova, Formas,
Energimyndigheten, Rymdstyrelsen, Forte har gått ut
Inbjudan till universitet och högskolor , stiftelser,
organisationer, företag etc
Oktober-november 2015 inspel skickas in
Q4 2015, svaren sammanställs
Utredningar avslutas och remitteras

•
•
•

Q1-Q2 2016 förhandlingar
Q2-Q3 2016 propositionstexter skrivs
Q3-Q4 2016 propositionen presenteras för Riksdagen

•
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Några områden inom utbildning
• Internationalisering
–

hearing 17/6

• Jämställdhet
–

expertgrupp

• Breddad rekrytering, validering
–

uppdrag till UHR

• Attraktiva karriärvägar inom högskolan
• Forskningsanknytning i utbildning och
utbildningsanknytning i forskning
• Pågående utredningar
– Utredningen om utbildningsutbudet
– Utredningen om ledarskapet på universitet och högskolor
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Några områden inom
forskningspolitiken
•

Tioårigt perspektiv
–

•
•
•

Långsiktiga spelregler för framgångsrik forskning

Basanslag
Forskning och utbildning i hela landet
Attraktiva forskningsmiljöer

• Unga forskares villkor
–

bättre villkor, med långsiktig anställning och finansiering av sin forskning.

• Rörlighet
•

Jämställdhet
–

•

Kvinnliga professorer

Pågående utredningar
–
–

nationell rymdstrategi
översyn av etikprövningsnämnder
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Några områden inom
forskningsbaserad innovation
•
•

Studenters betydelse för innovation
Ökad användning av forskningen
–

•

En fördjupad strategisk samverkan mellan universitet
och högskolor och det omgivande samhället
–
–

•

nödvändigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
SMF

Innovationsrådet
–
–

•

innovationskontor

riskkapital
life science

Utredningar
–
–
–

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
Statligt riskkapital
Utvärdering av innovationskontor
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Några områden inom näringspolitiken
•
•
•
•
•

Innovationsrådet
Nyindustrialiseringsstrategi
Industrisamtal
Exportstrategi
Tillväxt i hela Livsmedelskedjan Livsmedelsstrategi
• Miljöteknik
• Life Science
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NIST
• NIST kommer att tas fram iterativt och
successivt
• Inspel från industrisamtal under Q2-Q3
• En IDA-grupp kommer att tillsättas
• Intern beredning Q3-Q4 2015
• Områden som kan komma att hanteras inom
ramen för detta är kompetensförsörjning,
digitalisering, robotik och KET,
resurseffektivitet, export, kapitalförsörjning,
m.m.
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Status mineralstrategin
Lämnas

Åtgärd till

att

2012

0

lst Vbotten

Implementera Innovationsrådets modell

2013

9

N-dep

Inrätta nationellt mineralforum

2013

1

SGU

2013

2

SGU

2013

3

lst Nbotten

2013

5

TVV

Program för att bistå kommuner vid stora etableringar

2013

6

TVV

Handbok för kommuner vid gruv- och täktetableringar
Se över hinder för ökad bostadsproduktion kopplad till
gruvnäringens expansion
Vidareutveckla och slutföra arbetet med att ta fram metodik för
regional materialförsörjningsplanering

7

Boverket

2013

8

SGU

2013

11

lst Nbotten

2013

17

BusinessSweden

2013

18

2013

14

2013

15

2014

4

RAÄ

2014

16

TA

2014

19

SGU

2014

12

Trafikverket Utnyttja erfarenheter från FFI i arbetet med elbilar

Utreda förutsättningarna för komunikations och
marknadsföringsplattform
Förslag till hur arbete med nätverksbyggande och
SGU
aktörssamverkan inom biståndsverksamhet kan utvecklas
Öka kunskapen om geologins roll i samhället och dess betydelse
SGU
för tillväxt
Kompetens- Utarbeta plan för gemensamt uppdrag att möta
plattformar kompetensförsörjningsbehov

Vinnova

2015
2015-03-31

Samla och sprida information om hur kulturmiljön kan tas till vara
och användas
Kartlägga Sveriges attraktivitet som gruvland och faktorer som
påverkar detta
Kartlägga vilka länder som fördjupade kontakter bör etableras
med

2016

2017

2014-12-15
2014-03-28

2015-12-18
2015-03-31

2014-03-31,
2014-10-31

2016-02-15

2016-03-31

2013-10-31
2014-12-15

Pilotprojekt för att se hur regional översiktsplan kan utarbetas.

Kartlägga forskningssatsningar och lämna förslag på hur
samverkansformer kan förbättras
Utvärdera satsningar för att korta ledtider vid
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2015
10
TA
miljötillståndsprocesser
13

2014
2014-11-01

Kartlägga försörjningsläget för metall och mineraltillgångar,
särskilt kritiska metaller
Lämna förslag på system för rapportering av produktionsuppgifter
för entreprenadsten
Vägledning för samråd och kommunikation mellan ren- och
gruvnäring

2013

2015

2013
2013-10-15

2015-12-18

2015-03-31

2013-12-16

2017-03-01
2016-02-15

2014-06-02
2014-12-15

2015-12-18

2014-12-15

2017-03-01

2016-12-16

2015-09-31

2016-06-31

2017-03-01

Övriga mineralpolitiska frågor
Sverige ska vara ett föregångsland för en hållbar
utveckling inom gruvindustrin. Regeringen avser
skapa nya modeller för att utveckla en miljömässigt
hållbar gruvnäring och samhällsutveckling, där
gruvnäringen tar sitt finansiella ansvar. Vid
prospektering och gruvdrift är det viktigt att höga
naturvärden inte blir oåterkalleligt förlorade,
miljökraven ska ses över och vid behov skärpas.
En analys av framkomliga vägar för att åstadkomma
detta ska göras inom Regeringskansliet och en intern
arbetsgrupp tillsättas mot slutet av 2016.
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