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Medlemsförteckning  

Följande medlemmar har signerat samarbetsavtalet och har rösträtt vid stämman 2016. 

Organisation  Kontaktperson 

Avfall Sverige AB Weine Wiqvist 

Bildelslagret i Lidköping AB Maria Andrae Svensson 

Bilretur ABC AB  Michael Abraham 

Cementa AB  Stefan Sandelin 

Chalmers Tekniska Högskola Britt-Marie Steenari 

E.ON Värme Sverige AB Bengt-Åke Andersson 

Ecoloop Josef Mácsik 

Econova AB Ian Hamilton 

Electrolux AB Karl Edsjö 

Elektronikåtervinning i Sverige ekonomisk förening Elin Paulander 

Godsinlösen Nordic AB Matilda Håkansson 

Gästrike återvinnare Per-Olof Hallberg 

Göteborgs stad - Kretslopp och vatten  Jonas Hed 

Göteborgs universitet - Handelshögskolan Ulla Eriksson-Zetterquist 

Halmstads Energi och Miljö AB Johan Eriksson 

Höganäs Sweden AB Björn Haase 

Högskolan i Borås Tobias Richards 

Högskolan i Gävle Ola Eriksson 

Högskolan i Skövde Sigbritt Karlsson 

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Nils Hannerz 

Inno AG Peter Heydebreck 

Inrego AB Erik Pettersson 

IVL Svenska Miljöinstitutet  Åsa Stenmarck 

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik Gustav Rogstrand 

Jönköpings Bildemontering AB Magnus Wikström 

KAABS Nordic AB Åsa Winkler 

Linköpings universitet - inst f ekon och ind utv Joakim Krook 

Lots Design AB Iréne Stewart Claesson 

Luleå Tekniska Universitet  Anders Lagerkvist 

Lunds universitet Hervé Corvellec 

Mixi Bilskrot KB Bruno Kjellson 

MTC - Miljötekniskt Center AB Magnus Bergknut 

Naturvårdsverket Annica Carlsson 

Nordic BioEngineering AB  Johan Sidenmark  

Nordvästra Skånes Renhållnings AB Rikard Almgren 
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off2off AB Fredrik Östlin 

Peab Industri AB Thomas Fägerman 

Profu AB Johan Sundberg, Jenny Sahlin 

Ragn-Sells AB Anders Kihl 

RecondOil AB Anders Södergren 

Renova AB  Lia Detterfelt, Katarina Pettersson 

RGS90 Sverige AB Jonny Bergman 

SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund Michael Abraham 

Sensa Corporate Advisors AB Sofia Blidberg, Lovisa Mellgren 

Sims Recycling Solutions AB Mikael Lekbeck 

SP John Rune Nielsen 

SP Processum Gunnar Westin 

Statistiska Centralbyrån (SCB) Louise Sörme 

Stena Metall AB Christer Forsgren 

Stiftelsen Chalmers Industriteknik Klas Cullbrand 

Stockholm Vatten Avfall AB Jonas Dahllöf 

Swegarb Holding AB Ingemar Stenslätt 

Swerea AB  Mats Holmgren 

Sveriges Byggindustrier Marianne Hedberg 

Sysav Utveckling AB Anders Persson 

Teknikföretagens Service AB Elinor Kruse 

Umeå Energi AB Henrik Bristav 

Urban Innovation Sweden AB Staffan Bolminger 

Vafab Miljö Kommunalförbund Per-Erik Persson 

Walters Bildelar AB Christer Persson 

Viktoria Swedish ICT AB Mats Williander 

Återvinningsindustrierna  Mikael Gröning 
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Introduktion 
RE:Sources vision, effektlogik, syfte, mål och arbetssätt för programmets sex verktyg 

beskrivs ingående i ett kompletterande dokument som heter Programmets inriktning. I 

verksamhetsplanen anges således endast aktiviteter och budget. 

De aktiviteter som presenteras i verksamhetsplanen kommer att utvärderas löpande och 

dokumentet kommer att revideras i samråd mellan programstyrelsen och finansierande 

myndigheter. Tyngdpunkten i verksamhetsplanen ligger därför på att beskriva planerade 

aktiviteter för det närliggande verksamhetsåret. 

De tre dokumenten – verksamhetsplan, effektlogik och programmets inriktning – utgör 

tillsammans det strategiska beslutsunderlag som programstyrelsen kommer att använda för 

rekommendation av enskilda projekt och för syfte och mål med utlysningar inom RE:Source. 

Tidsperiod 

Nedanstående verksamhetsplan gäller för perioden 2016-01-23 – 2018-12-31 och kommer att 

revideras årligen i samband med verksamhets- och budgetplanering. 

Budget 
Verksamhetsbudget för de tre åren inom första etappen. Budgeten är angiven i kSEK och är 

fördelad över programmets verktyg.  

Huvudaktivitet Finansiering 2016 2017 2018 Total

Programkontor Offentlig 3 430 3 630 3 630 10 691

Annan 3 970 3 970 4 170 12 110

SUMMA 7 400 7 600 7 800 22 801

Forskning och innovation Offentlig 24 170 27 290 27 605 79 065

Annan 21 550 25 120 24 135 70 805

SUMMA 45 720 52 410 51 740 149 870

Kommersialisering och affärsutveckling Offentlig 6 000 13 500 14 500 34 000

Annan 9 000 15 250 17 250 41 500

SUMMA 15 000 28 750 31 750 75 500

Policyanalys Offentlig 1 500 8 500 8 150 18 150

Annan 1 500 8 500 8 150 18 150

SUMMA 3 000 17 000 16 300 36 300

Utbildnings koordinering Offentlig 2 500 2 500 3 375 8 375

Annan 1 500 2 500 3 375 7 375

SUMMA 4 000 5 000 6 750 15 750

Internationell FOI samverkan Offentlig 400 600 760 1 760

Annan 400 600 760 1 760

SUMMA 800 1 200 1 520 3 520

Kunskapsdialog Offentlig 500 980 980 2 460

Annan 500 980 980 2 460

SUMMA 1 000 1 960 1 960 4 920

Offentlig 38 500 57 000 59 000 154 501

Annan 38 420 56 920 58 820 154 160

TOTAL PROGRAMBUDGET 76 920 113 920 117 820 308 661
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Huvudaktiviteter 

Programmets huvudaktiviteter försiggår inom ramarna för sex olika verktyg: 

1. Forskning och innovationsprojekt

2. Kommersialisering och affärsutveckling

3. Policyanalys

4. Utbildningskoordinering

5. Internationell FoI-samverkan

6. Kunskapsdialog

I tillägg kommer programmets framdrift, basaktiviteter och kommunikation att bedrivas av 

programledningen. Arbetsuppgifter relaterade till programledning och kommunikation 

beskrivs mer i organisationshandboken respektive RE:Sources kommunikationsstrategi. 

Två processer
1
 för att genomföra verktygens aktiviteter är aktuella inom RE:Source

Utlysningar och Enskilda projekt.  

Nedan beskrivs planerade aktiviteter för varje verktyg. Utöver de planerade aktiviteterna är 

det programstyrelsens ansvar att initiera aktiviteter så att programmål och effektlogik uppfylls 

för RE:Source. På sista sidan av dokumentet visas en översikt av aktiviteter för 2016. 

1. Forsknings- och innovationsprojekt

Verktyget har en årsbudget för 2016 på 45 720 kSEK (se budgettabell ovan). Båda

processerna utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg.  RE:Source avser

inledningsvis att ha en utlysning per år med en total finansiering om ca 40 miljoner SEK per

utlysning.

RE:Sources innovationsområde innehåller många utmaningar och för att bättre kunna 

adressera dem och prioritera bland dem, krävs i många fall en tydlig bild av dagsläget och 

tillhörande problembeskrivningar. Då RE:Source också avser att bidra med ny kunskap som 

kan skapa en bättre grund för policybeslut, finns behov av att bedriva aktiviteter för att 

generera sådan kunskap. RE:Source avser därför att initiera ett antal kunskapsuppbyggande 

och kartläggande projekt inom ramen för processen enskilda projekt.  

Nedan återfinns en sammanfattning av de första aktiviteterna som har identifierats: 

Utlysning 1, Q1 2016, har två olika erbjudanden; förprojekt respektive innovationsprojekt. 

Nedan följer en kort sammanfattning av utlysningen. 

 Utlysningen planeras att öppna i februari med beslut i juni 2016

 Utlysningens inriktning samt förväntade projekt och resultat ska framför allt tydligt

stödja de planerade effekterna för RE:Sources programmål 2

 Utlysningsbudgeten är 40,5 miljoner SEK och 30-talet projekt kan beviljas.

 Förprojekt är kortare förberedande projekt som ska avslut senast i januari 2017 och

kan beviljas maximalt 500 000 SEK i offentliga medel och kräver medfinansiering på

minimum 50 %.

1
 Mer information finns i Organisationshandboken om arbetsprocessen för dessa 
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 Innovationsprojekt är riktade till idéer där det anses som rimligt att resultat ska kunna

introduceras i kommersiellt eller offentligt drivna projekt inom uppskattningsvis fem

år efter projektslut. Projektlängd är 12 till maximalt 24 månader med avslut senast i

juni 2018. Innovationsprojekten kan beviljas maximalt 3 miljoner SEK offentliga

medel och kräver medfinansiering på minimum 50 %.

Utlysning 2, Q1 2017, kommer huvudsakligen att innehålla medel för innovationsprojekt 

inom områden och med kriterier som definieras under maj-okt 2016 med inspel från 

medlemmarna. Ett tänkbart fokus för utlysningen är utveckling av systemlösningar där flera 

parter, t.ex. längs en värdekedja, utvecklar sitt erbjudande för att tillsammans bygga en 

värdecirkel och/eller skapa en systemlösning med tydligare kund-/samhällsnytta och marknad 

än parternas enskilda erbjudanden. Beviljande av projekt sker i Q2 2017. Utlysning 2 avses ha 

en budget i storleksordningen 40 miljoner SEK. 

Utlysning X, 2018, avser att finansiera projekt för att utveckla och utvärdera nya lösningar/ 

processer på befintliga testbäddar och demonstrationsmiljöer. Denna utlysning avser 

teknikbaserade projekt i TRL-intervall 5-6 som ska röra sig mot TRL 7, men också projekt 

som syftar till att utveckla och utvärdera icke-teknikbaserade lösningar, som t ex policyer och 

affärsmodeller, från SRL 5-6  till en högre mognadsgrad. Utlysningen kommer att vara en 

aktivitet där verktyg 1, 2 och 3 samverkar. 

Utlysning Y, 2018, samutlysning med annan SIP, för att knyta samman flera branscher och 

frågeställningar.  

Enskilt projekt nr 1.1: Nulägesanalys av RE:Sources innovationsområde samt identifiering 

av nyckeltal för utvärdering av RE:Sources bidrag till effektmålen. Projekt 1.6 sträcker sig 

över och engagerar samtliga temaområden och verktyg i programmet. Syftet är att uppnå en 

tydlig bild av Sveriges position inom innovationsområdets olika discipliner och etablera 

relevanta nyckeltal för att följa områdets utveckling till följd av RE:Source respektive andra 

aktiviteter/händelser. Fullständiga projektbeskrivning återfinns i projektansökan. Projektet är 

att betrakta som en programstödjande aktivitet och kommer att initieras tidigt i Q1 2016. 

Enskilt projekt nr 1.2: Inverkan av EUs Cirkulär-ekonomi-satsning på RE:Sources inriktning, 

globala utmaningar och verksamhet. Projektet är att betrakta som en programstödjande 

aktivitet och kommer initieras tidigt i 2016. 

Flera behov finns och diskussioner pågår och är ännu ej beskrivna. Programstyrelsen kommer 

löpande att fatta beslut om enskilda projekt som stödjer programmets effektlogik.  

2. Kommersialisering och affärsutveckling

Verktyget har en årsbudget för 2016 på 15 000 kSEK (se budgettabell ovan). Båda

processerna utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första

etappen. Under 2016 kommer aktiviteter endast att verkställas i form av enskilda projekt.

Nedan anges kort beskrivning av de behov som har prioriterats inledningsvis inom verktyget.

Enskilt projekt 2.1: Framsyn - Framtagande av strategisk färdplan för kommersialisering 

inom RE:Source. Projektet kommer att planeras så att synergier med projekt 1.1 erhålls. 

Fullständig projektbeskrivning återfinns i projektansökan. Projektet är att betrakta som en 

programstödjande aktivitet och kommer att initieras tidigt i Q1. 
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Enskilt projekt 2.2: Kommersialiseringscoachning (inkl samordning med befintliga 

kommersialiseringsaktörer). Slutlig projektansökan är under framtagande.  Projektet är att 

betrakta som en programstödjande aktivitet och kommer att initieras under 2016. 

Enskilt projekt 2.3: Internationella marknader – aktiviteter som siktar mot kommersia-

lisering på internationella marknader. Medel kommer att utlysas via RE:Sources hemsida. 

Detaljer är ännu inte specificerade. 

Enskilt projekt 2.4: Externa finansieringsmöjligheter för kommersialisering. Detaljerad 

projektansökan finns ännu inte framtagen. Projektet är att betrakta som en programstödjande 

aktivitet och kommer initieras under 2016. 

Utlysning X, 2018, avser att finansiera projekt för att utveckla och utvärdera nya 

lösningar/processer på befintliga testbäddar. Utlysningen kommer vara en aktivitet där 

verktyg 1, 2 och 3 samverkar. 

3. Policyanalys

Verktyget har en årsbudget för 2016 på 3 000 kSEK (se budgettabell ovan). Båda processerna

utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. Under

2016 kommer aktiviteter endast verkställas i form av enskilda projekt. Nedan anges kort

beskrivning av de behov som har prioriteras inledningsvis inom verktyget

Enskilt projekt 3.1: Innovationsaktörsanalys. För att kommunikationen med områdets 

aktörer skall bli effektiv kommer innovationsaktörsanalysen bland annat att visa hur de olika 

aktörerna agerar inom strukturen, vilka roller de tar, samarbeten, aktiviteter och visioner. 

Projektet kommer att planeras så att synergier med projekt 1.1 erhålls. Fullständig 

projektbeskrivning återfinns i projektansökan. Projektet är att betrakta som en 

programstödjande aktivitet och kommer initieras tidigt i Q1. 

Enskilt projekt 3.2: Samspelet mellan myndigheters behov och företagens leverans-

möjlighet. Syftar till att öka förståelse för innovationsupphandling och när det kan användas 

som ett verktyg för att nå innovation. Slutlig projektansökan är under framtagande. Projektet 

är att betrakta som en programstödjande aktivitet och kommer initieras under Q3 2016. 

Enskilt projekt 3.3: Policyanalys kommer att undersöka de olika svenska styrmedel som 

påverkar den svenska avfalls- och resurshanteringen och dess behov av förändring mot ett 

hållbart samhälle. Slutlig projektansökan är under framtagande.  Projektet är att betrakta som 

en programstödjande aktivitet och kommer initieras under 2016. 

Utlysning X, 2018, avser att finansiera projekt för att utveckla och utvärdera nya 

lösningar/processer på befintliga testbäddar. Utlysningen kommer vara en aktivitet där 

verktyg 1, 2 och 3 samverkar. 

4. Utbildningskoordinering

Verktyget har en årsbudget för 2016 på 4 000 kSEK (se budgettabell ovan). Endast formen

enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. Nedan anges kort

beskrivning av de behov som har prioriterats inledningsvis inom verktyget.
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Enskilt projekt 4.1: Framsyn - utbildning.  En framsynsprocess genom inventering av 

nuvarande kurs- och utbildningsläge behövs för att samla krafter och formulera effektiva 

strategier för områdets utveckling. Projektet kommer att planeras så att synergier med projekt 

1.1 erhålls. Fullständig projektbeskrivning återfinns i projektansökan. Projektet är att betrakta 

som en programstödjande aktivitet och kommer initieras tidigt i Q1. 

Enskilt projekt 4.2: Utveckling av samverkan och kursutbud inom forskarskola. En nationell 

forskarskola kommer att vara öppen för doktorander vid alla Sveriges universitet och 

högskolor. Aktiviteter inom ramen för forskarskolan inkluderar kurser, sommarskola, 

studieresor, kortare utbytesvistelser, seminarier och konferenser. Regionala noder kommer att 

bildas runt starka forskningsmiljöer, i vilka studenter, handledare och industriella parter kan 

samverka. Noderna sammankopplas nationellt genom tematiska nätverk och nationella 

aktiviteter. Varje nod utser sin representant för kommunikation och samordning med 

forskarskolan. Forskarskolan kommer att ledas av en nationell koordinator med stöd av en 

styrelse bestående av nodrepresentanter. Slutlig projektansökan är under framtagande. 

Projektet är att betrakta som en programstödjande aktivitet och kommer initieras under 2016. 

Enskilt projekt 4.3: Mobilitet och internationalisering inom utbildning. Slutlig projekt-

ansökan är under framtagande. Samverkan med verktyg 5 kommer att tydliggöras. Projektet 

är att betrakta som en programstödjande aktivitet och kommer att initieras under 2016. 

5. Internationell FoI-samverkan

Verktyget har en årsbudget för 2016 på 800 kSEK (se budgettabell ovan). Endast formen

enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. Aktiviteter inom

verktyget kommer att planeras tillsammans med en befintlig påverkansplattform inom

innovationsområdet. Nedan anges kort beskrivning av inledningsvis prioriterat projekt inom

verktyget.

Enskilt projekt 5.1: Internationaliseringsaktiviteter RE:Source. Projektet syftar till att 

stimulera och stödja svenska företag att delta i internationella FoI-projekt och därmed öka sin 

synlighet på den internationella marknaden. Projektet kommer att planeras så att synergier 

med projekt 1.1 erhålls.  Fullständig projektbeskrivning återfinns i projektansökan. Projektet 

är att betrakta som en programstödjande aktivitet och kommer att initieras tidigt i Q1.  

6. Kunskapsdialog

Verktyget har en årsbudget för 2016 på 1 000 kSEK (se budgettabell ovan). Endast formen

enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. Nedan anges kort

beskrivning av inledningsvis prioriterat projekt inom verktyget.

Enskilt projekt 6.1; Behovsanalys och underlag för modell/metodik för kunskapsdialog. 

Projektet syftar till att ta fram underlag för denna modell/metodik för kunskapsdialog, baserad 

på erfarenheter och studier av idag tillgängliga metoder för kunskapsöverföring samt på de 

behov av kunskapsöverföring som aktörerna inom området har, hur de inhämtar kunskap idag, 

vilka hinder samt vilken utvecklingspotential som finns. Fullständig projektbeskrivning 

återfinns i projektansökan. Projektet kommer att planeras så att synergier med projekt 1.1 

erhålls. Projektet är att betrakta som en programstödjande aktivitet och kommer att initieras 

tidigt i Q1.  

Programkontor 
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Under programkontoret utförs den löpande verksamheten för att leda, utveckla och 

kommunicera/sprida information från programmet. Programkontoret har det övergripande 

ansvaret för att skapa effektivitet och synergier mellan RE:Sources alla aktiviteter. Utöver den 

generella organisationsledningsfunktionen för programkontoret är arbetsuppgifterna 

grupperade i tre huvudområden: Kreativ RE:Source arena, Strategiskt arbete samt 

Programkommunikation. Arbetet beskrivs i organisationshandboken och kommunikations-

strategidokumentet. 

Huvudsakliga aktiviteter under 2016 är: 

 Strategi- och ledningsarbete: fem styrelsemöten, en strategidag med styrelsen, en

stämma 7 mars 2016, regelbundna arbetsgruppsmöten (2-4 ggr/månad).

 Kreativ RE:Source arena: workshops: (3-4 st/år, utgör nätverksplattform, möjlighet att

påverka programmet samt utbyta erfarenheter och överföra kunskap). Syftar till att

skapa mötesplatser – för att etablera nya samverkansgrupper och effektiv kunskaps-

överföring. I den mån det är möjligt bör dessa tillfällen även utnyttjas för att informera

om och föra enskilda projekt framåt.

 Programkommunikation: omvärldsbevakning, nyhetsbrev och kommunikation om

planerade och genomförda aktiviteter.

 Utveckling av metod för att följa upp, inom programmet, satta mål.
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Summering av planerade aktiviteter RE:Source 2016  

I tabellen listas de projekt som är planerade att utföras inom ramen för RE:Source 2016. Några av projekten är av programstödjande karaktär. 

Listan är inte komplett för 2016 utan kommer att utökas under verksamhetsåret. 

Verktyg Projekt-

nummer 

Beskrivning Innehåll Start 

2016 

Programstödjande 

aktivitet 

1 Forsknings- och 

innovationsprojekt 

Utlysning Förprojekt och Innovationsprojekt Q1 

1.1 Enskilt projekt Nulägesanalys Q1 Ja 

1.2 Enskilt projekt Inverkan av EUs Cirkulär-ekonomi-satsning på RE:Source 

inriktning, globala utmaningar och verksamhet.  

Q2 Ja 

2 Kommersialisering 

och affärsutveckling 

2.1 Enskilt projekt Framsyn – framtagande av strategisk färdplan för 

kommersialisering 

Q1 Ja 

2.2 Enskilt projekt Kommersialiseringscoachning Q2 Ja 

2.3 Enskilt projekt Internationella marknader Q2 

2.4 Enskilt projekt Externa finansieringsmöjligheter för kommersialisering Q2 Ja 

3 Policyanalys 3.1 Enskilt projekt Innovationsaktörsanalys Q1 Ja 

3.2 Enskilt projekt Myndigheters behov och företagens leverans-möjlighet Q3 Ja 

3.3 Enskilt projekt Policyanalys Q3 Ja 

4 Utbildnings-

koordinering 

4.1 Enskilt projekt Framsyn – inventering av nuvarande kurs- och utbildningsläge Q1 Ja 

4.2 Enskilt projekt Utveckling av samverkan och kursutbud Q2 Ja 

4.3 Enskilt projekt Mobilitet och internationalisering inom utbildning Q2 Ja 

5 Internationell FoI-

samverkan 

5.1 Enskilt projekt Internationalisering Q1 Ja 

6 Kunskapsdialog 6.1 Enskilt projekt Kunskapsdialog Q1 Ja 
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Bakgrund 

Effektlogiken för RE:Source har i dess nuvarande form utarbetats i ett flertal steg, dels i 

ansökningsfasen (2014- feb 2015) och dels i den efterföljande etableringsfasen (maj-dec 2015). 

Instruktioner för hur Effektlogiken ska utarbetas har erhållits via utlysningstexten för Strategiska 

Innovationsprogrammen, informationsmöten arrangerade av Vinnova, samt vid Effektlogik-workshop 

med Vinnova- och Energimyndighetsrepresentanter den 2 oktober 2015. 

Utformning 

Effektlogiken för RE:Source har utformats på sådant sätt att respektive programmål har fått en 

Effektlogik. Detta för att få en rimlig översikt och kunna se sambanden mellan de planerade 

aktiviteterna och de uppsatta programmålen. Effektlogiken är kartan som visar och beskriver 

programmets logiska struktur och riktning. I figur närmast härunder visas en sammanställning av 

programmålen och relaterade verktyg. På efterföljande sidor visas effektlogiken för respektive 

programmål 
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Revision 

Effektlogiken kommer regelbundet utvärderas och revideras i samråd med finansierande 

myndigheter. 
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1 RE:Source – ett strategiskt innovationsprogram 
Det övergripande syftet med ett nationella strategiska innovationsprogram är att genom samverkan i 

aktiviteter möta ett antal globala utmaningar och därigenom skapa förutsättningar för internationell 

konkurrenskraft och attraktionskraft för svenska aktörer verksamma inom innovationsområdet. Målet 

med samverkan är förnyelse av befintliga, och stimulans av framtida innovationsområden samt stärkt 

branschöverskridande kompetens-, kunskaps-, teknik- och tjänsteutveckling. 

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som är verksam inom området resurs- och 

avfallshantering och drivs av en gemensam vision: Sverige ska bli världsledande på att ta fram 

lösningar som minimerar och nyttiggör avfall.  

RE:Source verkar för att ta fram kunskap och lösningar som bidrar till att möta tre globala 

samhällsutmaningar: 

1. Resurseffektivt samhälle

2. Hållbar materialförsörjning

3. Hållbart energisystem

RE:Source är en nationell kraftsamling av samhällsaktörer från i huvudsak tre grupper: näringsliv, 

offentlig verksamhet och forskning. De aktörer som aktivt vill engagera sig i programmet har 

möjlighet att göra det genom att bli medlemmar eller endast delta i specifika aktiviteter. RE:Source har 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) som värdorganisation. Verksamheten regleras i enlighet 

med programbeskrivning och gällande samarbetsavtal. Program-beskrivningens bilagor uppdateras, 

inom ramen för det gällande etappbeslutet, av programstyrelsen vid varje nytt verksamhetsår eller vid 

behov och beslutas därefter av stämman.  Alla dessa dokument finns tillgängliga på webbsidan 

resource-sip.se. 

En schematisk bild över RE:Sources organisation återfinns i Figur 1. 

Figur 1 Schematisk bild över organisationsstrukturen för RE:Source. De olika funktionerna beskrivs 

närmare genom sammansättning och roll i följande kapitel: stämman (kap 2); programstyrelsen (kap 

3); strategiskt råd (kap 4); internationell referensgrupp (kap 5); programkontor (kap 6); RE:Source 

arena (kap 7) och Energimyndighetens ansvar (kap 8). Programkontoret består av programledning 

och samt andra centrala resurser för att driva RE:Source.  

2 Stämman 
2.1 Sammansättning - stämman 
Sammanträde för alla medlemmar (kap7.1) där RE:Source angelägenheter behandlas kallas stämma. 

Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen genom ordinarie representant, 

ställföreträdare eller genom ett befullmäktigat ombud. Programstyrelsen lägger förslag på ordförande 

för stämman. Medlemmarna väljer ordförande vid stämman. 
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2.2 Arbetsordning och arbetsuppgifter - stämman 
Stämman bestämmer ytterst över inriktning och prioritering av RE:Sources verksamhet inom ramen 

för programbeslut för etappen.  

På stämman har varje representerad medlem en röst. För att stämman ska vara beslutmässig måste 

över 50 % av antalet medlemmar vara representerade. Alla beslut fattas genom enkel majoritet, om 

inte annat anges i samarbetsavtalet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Programstyrelsen kallar till stämma en gång under det första kvartalet varje år. Medlem har rätt att hos 

programstyrelsen ansöka om att kallelse till extra stämma utfärdas för behandling av visst angivet 

ärende. Vid förtida upphörande av RE:Source måste beslut fattas vid två på varandra efterföljande 

stämmor, varav den ena är ordinarie stämma. 

En skriftlig kallelse till stämma utfärdas av programledningen tidigast åtta och senast fyra veckor före 

stämman. Stämman sker enligt en fastlagd dagordning. 

Dagordning 

1. Stämman öppnas

2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning

3. Fråga om behörig kallelse till stämman

4. Val av mötesordförande

5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare

6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning

7. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor

8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor

9. Godkännande av årsredovisning

10. Val av ledamöter till programstyrelsen

11. Val av ordförande och vice ordförande till programstyrelsen

12. Vid ny etapp val av ledamöter och ordförande i valberedning

13. Övriga frågor

14. Stämman avslutas

2.3 Valberedning 
Valberedningen består av tre personer från tre medlemsorganisationer som tillsammans väl 

representerar intressen hos de tre aktörsgrupperna som RE:Sources medlemmar tillhör. Valbered-

ningen väljs vid stämman för hela etappen och en person utses av stämman till att vara ordförande för 

Valberedningen.  

Valberedningens arbetsuppgift är att föreslå ledamöter till programstyrelsen. I detta arbete ska 

valberedningen utgå från de riktlinjer som beskrivs i kapitel 3.1. Medlemmarna ska beredas möjlighet 

att lämna förslag till nomineringar till stöd för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha kontakt 

med den sittande styrelsen för att utröna ledamöternas intresse för omval. Valberedningen bör i detta 

sammanhang beakta strävan om att förnya styrelsens sammansättning men också säkra en rimlig 

kontinuitet. 

Förslag på namn för beredning till stämman skickas skriftligen via e-post till valberedningens ord-

förande senast 8 veckor före stämman. Information kring valberedningens arbete och riktlinjer läggs ut 

på webbsidan resource-sip.se senast 10 veckor före stämman. Valberedningen ska senast 6 veckor före 

stämman skicka ett förslag på nästa års styrelseledamöter till programchefen. 
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3 Programstyrelse 
3.1 Sammansättning - programstyrelse 
Programstyrelsens ledamöter samt ordförande och vice ordförande utses av stämman och ska 

gemensamt besitta en mångfald och bred kompetens väsentlig för innovationsområdet och 

utvecklingen av RE:Source.  

Programstyrelsen ska ha minst 8 men ej fler än 12 ledamöter. Ledamöterna fördelas mellan de tre 

aktörsgrupperna enligt 3-6 näringsliv, 3-6 offentlig verksamhet och 1-3 forskning. Finns behov kan 

representanter från organisation som inte omfattas av dessa tre aktörsgrupper eller inte är medlem i 

RE:Source också föreslås till programstyrelsen. Ledamöter från medlemmar ska vara i majoritet i 

programstyrelsen och varje medlem kan högst representeras med en ledamot. En så jämn köns-

fördelning som möjligt samt en god spridning av geografisk kompetens eftersträvas i program-

styrelsen. 

Ett uppdrag som styrelseledamot är personligt, dvs att ledamot skall ej agera i egenskap av 

representant för en organisation. En ledamot ska ha ett stort intresse för att skapa konkurrenskraft och 

attraktions-kraft för Sverige inom innovationsområdet samt gärna ha ett stort nätverk att verka inom. 

En ledamot ska känna ansvar för att utveckla RE:Source mot programmets vision och mål. Ett uppdrag 

som styrelseledamot gäller under två år och kan maximalt pågå under två etapper. Uppdraget i 

program-styrelsen kan upphöra i förtid om utsedd ledamot så anmäler till programstyrelsen. 

Programstyrelsen tar fram en avvecklingsplan så att arbetsuppgifter övertas.  

Representanter för huvudansvarig myndighet och programledning är adjungerade i programstyrelsen. 

3.2 Arbetsordning och arbetsuppgifter - programstyrelse 
Ordföranden ska leda programstyrelsens arbete och bevaka att programstyrelsen fullgör sina uppgifter.  

Programstyrelsens ordförande tillser att sammanträden hålls vid behov, dock minst fem gånger per år, 

samt ett längre strategimöte. Programstyrelsen ska alltid sammankallas om en ledamot eller 

programledning begär det. RE:Source kräver hög närvaro och engagemang av alla ledamöter. 

Programstyrelsen har inte suppleanter och ordinarie ledamöter kan inte ersättas. Vid behov kan 

personer utan rösträtt adjungeras till mötet. En sekreterare utan rösträtt kommer vid behov också att 

delta på mötena. 

Om uppgifter delegeras till en eller flera ledamöter eller till medlem, ska programstyrelsen tydligt vid 

delegering ange tidplaner för uppföljning och rapportering så att den fortlöpande kan kontrollera att 

delegationen kan upprätthållas.  

Representanter från huvudansvarig myndighet och programledningen har rätt att närvara och yttra sig 

vid programstyrelsens sammanträden, om programstyrelsen inte i särskilt fall bestämmer något annat.  

Programstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Beslut får 

inte fattas i ett ärende, om inte samtliga ledamöter beretts möjlighet att delta i ärendets behandling och 

fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. 

Som programstyrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid 

sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Är programstyrelsen inte fulltalig, ska de 

som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet ledamöter. 

Programstyrelsen kan också fatta beslut per capsulam via e-post, vilket kräver att samtliga ledamöter 

svarar. Beslutsprotokoll för per capsulam-beslut skall undertecknas av samtliga ledamöter. 
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Kallelse till programstyrelsemöte skickas till ledamöterna senast en månad före mötet. Dagordning 

och material för mötet skickas till ledamöterna senast en vecka före mötet. Beslutsprotokoll cirkuleras 

för justering senast två veckor efter mötet. 

Vid programstyrelsens sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska undertecknas av den 

som har varit protokollförare och justeras av ordföranden och annan ledamot utsedd som justerare. 

Ledamöter och adjungerade ledamöter har rätt att få en avvikande mening antecknad till 

beslutsprotokollet. Programstyrelsens beslutsprotokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett 

betryggande sätt samt finnas tillgängliga på programmets hemsida. 

Programstyrelsen har inte mandat att företräda medlem gentemot tredje man. 

De ledamöter som har intressejäv och/eller delikatessjäv i ett beslut måste meddela detta till 

programstyrelsen före mötet. Ledamoten deltar således inte i beslutet och lämnar styrelserummet när 

frågan diskuteras och beslutas. Intressejäv beskrivs som att utgången av uppdraget ”kan väntas 

medföra synnerlig nytta eller skada” för ledamoten. Det mer övergripande delikatessjävet tar sikte på 

om det ”i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet” för ledamoten 

och därmed också för myndigheten.  

Därutöver fastställer programstyrelsen själv sin arbetsordning. 

Programstyrelsen beslutar om inriktningen av RE:Sources verksamhet inom ramen för stämmans 

inriktningsbeslut. Programstyrelsen ska vid sitt beslutsfattande verka för nyttan för Sverige inom 

innovationsområdet. 

Arbetsuppgifter programstyrelsen: 

 Godkänna programbeskrivningen med dess bilagor för året innan den skickas in till stämman

och huvudansvarig myndighet

 Godkänna årsredovisning innan stämman

 Ge uppdrag till programledning att initiera programaktiviteter i enlighet med program-

beskrivningen

 Godkänna förslag till utlysningstexter som skickas till huvudansvarig myndighet

 Godkänna ansökningar om enskilda projekt som skickas till huvudansvarig myndighet

 Föreslå namn på externa bedömare för utlysningar till huvudansvarig myndighet

 Ansvara för att projektportföljen i RE:Source verkar mot att uppfylla effektlogiken och möta

programmålen

 Etablera och stärka programmets roll i Sverige och internationellt genom att styrka och sprida

programinformation i egenskap av både programstyrelse men också som egen person

 Styra hur programmets resurser används

 Strategiskt utveckla RE:Source genom att bland annat uppdatera effektlogiken, program-

agenda och driva ett visionsarbete för programmet

 Följa upp resultat och mål uppsatta i programbeskrivningen

 Bemanna programkontor, dvs utse programchef, innovationsledare, temaledare, program-

kommunikatör, administratör och verktygsledare

 Besluta om sammansättning av strategiskt råd samt dess ordförande respektive vice

ordförande

 Besluta om sammansättning av internationell referensgrupp

 Besluta om fyllnadsval till valberedningen vid behov

 Kalla den internationella referensgruppen

 Kalla till stämma

Arvode utgår inte för uppdrag som ledamot utan arbetet uppskattas till en naturainsats i RE:Source 

motsvarande 60 timmar per år.  
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4 Strategiskt råd 
4.1 Sammansättning - strategiskt råd 
Programstyrelsen beslutar om sammansättningen, samt utser ordförande och vice ordförande i det 

strategiska rådet vilket totalt består av 9-15 ledamöter.  Endast representanter för medlemmar i 

RE:Source kan väljas till ledamot i det strategiska rådet. Ledamöter från medlemsorganisationer som 

inte finns representerade i andra organisatoriska funktioner inom RE:Source kan med fördel väljas. Ett 

uppdrag som ledamot gäller på två år och kan maximalt pågå under två etapper om inte program-

styrelsen motiverar en förlängning. De tre temaledarna är adjungerade i det strategiska rådet. 

Det strategiska rådet ska gemensamt besitta en bred kompetens väsentlig för utvecklingen av 

RE:Source. God förankring inom akademin och innovationskompetens är viktiga. Ledamöter fördelas 

mellan aktörsgrupperna enligt 3-7 näringsliv/offentlig verksamhet och 5-11 platser inom forskning där 

platserna är jämnt fördelade mellan akademi och forskningsinstitut. Varje organisation kan endast 

representeras med en ledamot. En jämn könsfördelning eftersträvas i det strategiska rådet. 

4.2 Arbetsordning och arbetsuppgifter - strategiskt råd 
Den primära rollen för det strategiska rådet är att bistå programledningen med expertkompetens samt 

med en god kännedom om den nationella och internationella utvecklingen inom innovationsområdet. 

Ordförande för det strategiska rådet tillser att sammanträden hålls vid behov, dock minst fem gånger 

per år. Möten ligger planerade så att framtagning av underlag och beredning av material för 

programstyreslen blir effektivt. Strategiska rådet ska alltid sammankallas om mer än tre ledamöter 

eller programledningen begär det. RE:Source kräver hög närvaro och engagemang av alla ledamöter. 

Strategiska rådet har inte suppleanter och ordinarie ledamöter kan inte ersättas. Vid behov kan 

personer utan rösträtt adjungeras till mötena. En sekreterare utan rösträtt kommer vid behov också att 

delta på mötena. Vid möten förs beslutsprotokoll och det strategiska rådet rapporterar till program-

ledningen som bereder underlag till programstyrelsen. 

Strategiska rådet arbetar enligt samma jävsregler som programstyrelsen. 

Därutöver fastställer strategiska rådet själv sin arbetsordning.  

Arbetsuppgifter strategiskt råd 

 Kvalitetsgranskning och förankring av programkontorets underlag och förslag till

programstyrelsen

 Beredningsorgan för underlag från programmets tre utmaningar

 Granskar förslag till utlysningstexter från programledning

 Granskar förslag till ansökningar om enskilda projekt från programledningen

 Alla underlag och förslag ska jämföras och utvärderas mot andra relevanta nationella och

internationella aktiviteter

Arvode utgår inte för uppdrag som ledamot utan arbetet uppskattas till en naturainsats i RE:Source 

motsvarande 60 timmar på år. 

5 Internationell referensgrupp 
5.1 Sammansättning - internationell referensgrupp 
Programstyrelsen utser den Internationella referensgruppen. Referensgruppen utgörs av 4-6 ledamöter. 

En god spridning mellan olika länder är viktig för att upprätthålla en bred och djup kompetens.  
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5.2 Arbetsordning och arbetsuppgifter - internationell 

referensgrupp 
Den primära rollen för den internationella referensgruppen är att ge en oberoende internationell analys 

av RE:Sources verksamhet och belysa hur programmets aktiviteter förhåller sig gentemot andra 

internationella aktiviteter. 

Programledningen eller programstyrelsen beslutar när ärenden ska tillsändas den internationella 

referensgruppen. Gruppen ska ha sammankomst minst 1 gång per år och programstyrelsen är 

sammankallande. Referensgruppen rapporterar till programledningen som bereder underlag till 

programstyrelsen. 

Arbetsuppgifter internationell referensgrupp 

 Kvalitetsgranska verksamheten och utvalda aktiviteter utifrån ett internationellt oberoende

perspektiv

 Granska och utvärdera den strategiska utvecklingen av programmet

Uppdraget är arvoderat med motsvarande 7 000 SEK/år. Därutöver utgår ersättning för utlägg. 

6 Programkontor 
Programkontoret består av programledningen, programkommunikatör, programadministratör och 

verktygsledarna för RE:Source. Totalt utgörs programkontoret av tre heltidstjänster. Programstyrelsen 

bemannar alla poster i programkontoret. Alla roller i programkontoret ska besittas av medlems-

organisationer. Programchefen är ytterst ansvarig för programkontoret och har därmed ett ansvar att 

tydliggöra och fördela arbetet mellan de olika funktionerna. Det ligger på programchefen att arrangera 

programkontorsmöten för att underlätta samverkan mellan funktionerna. 

Programkontoret är organisatoriskt inordnat under SP:s administrativa enhet under ledning av SP:s 

VD. RE:Source är en egen resultatenhet inom SP med separat redovisning av intäkter och kostnader. 

Programchef ska ha sin anställning hos SP. Alla andra personer som arbetar inom RE:Source kan ha 

sin anställning hos annan organisation. Arbetsgivaransvar och därtill kopplat arbetsmiljöansvar ligger 

hos den organisation där berörd personal har sin huvudsakliga anställning.  

Programkontoret finansieras med medel från myndigheterna och medfinansieras med minst lika 

mycket genom naturainsatser från medlemmar. 

6.1 Programledning 
Programledningen är en neutral funktion som företräder innovationsprogrammet RE:Source och som 

ansvarar för att hålla ihop programmet så att verksamheten drivs mot programmålen. Program-

ledningen ska leda verksamheten både vetenskapligt och operativt och vara föredragande i program-

styrelsen. 

6.1.1 Sammansättning - programledning 
En programchef, en innovationsledare samt tre temaledare, en för varje global utmaning, utgör 

tillsammans programledningen.  

I sitt arbete kan varje temaledare, vid behov, ha ett bollplank bestående av en mindre arbetsgrupp med 

minst tre representanter från aktörer verksamma inom näringsliv eller offentlig verksamhet. En viktig 

supportfunktion till programledningen utgörs av en programkommunikatör och programadministratör. 

6.1.2 Arbetsordning och arbetsuppgifter - programledningen 
Programledningen ansvarar för att informera aktörer om verksamheten men också för att bibehålla och 

utveckla RE:Sources nätverk gentemot befintliga samt nya medlemmar inom näringsliv, offentlig 
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verksamhet och forskning. Programledningen ska också skapa möjligheter för att upprätthålla en 

kontinuerlig dialog med aktörer verksamma inom innovationsområdet i stort. 

I gränsytan mellan näringsliv och forskning där programledningen kommer att verka ställs stora krav 

på ledarskap. Då RE:Source inte har personalansvar för de personer som deltar i aktiviteter är inte 

ledarskapet förknippat med ett traditionellt ”chefskap”. Ledarskapet bygger därför mer på relation och 

förtroende från deltagare samt på att hålla ihop helheten för verksamheten. För att få ett väl fungerande 

innovationsprogram bör därför vikt läggas vid att skapa engagemang och samsyn inför mål, idéer och 

processer.  

Ett uppdrag inom programledningen gäller tills vidare och är tidsbegränsat till två etapper, om inte 

programstyrelsen motiverar en förlängning av mandatperioden.  

Utöver den generella organisationsledningsfunktionen för programledningen är arbetsuppgifter 

grupperade i tre huvudområden: RE:Source arena, strategiskt arbete samt programkommunikation.  

Arbetsuppgifter programledning: 

Organisationsledning 

 Operativt ansvar för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source

 Verkställer programstyrelsens beslut

 Bereder och föredrar underlag för programstyrelsebeslut

 Bereder underlag för stämman

 Bereder och föredrar underlag för strategiskt råd

 Adjungerade ledamöter i strategiska rådet

 Adjungerade ledamöter i programstyrelsen

 Dialog och kontakt med den internationella referensgruppen

 Ansvara för systematisering och arkivering av programstyrande dokument och avtal

RE:Source arena 

 Koordinerar RE:Source arena

 Skapa samverkan mellan aktörer så att behov och idéer fångas upp

 Hantera ansökningar om medlemskap

 Diskuterar projektförslag och andra aktiviteter med verktygsledare och medlemmar

 Bistår så att nödvändiga avtal gällande immaterialrättigheter etc upprättas för enskilda projekt

 Samordnar verksamheten i linje med RE:Sources programbeskrivning

 För löpande dialog med finansierande myndigheter

 Samordnar och administrerar RE:Sources kontakter med alla intresserade av

innovationsområdet

 Ansvarar för att RE:Source arena har de resurser som krävs för att skapa ett effektivt program

(administration, ekonomi och kommunikation)

Strategiskt arbete 

 Verkställer så att projektportföljen i RE:Source verkar för att möta programmålen

 Skapar förutsättning för att de pågående projekten blir framgångsrika

 Tar fram revideringsunderlag för programagenda

 Tar fram underlag för uppdatering av programbeskrivning med tillhörande bilagor inför

kommande verksamhetsår

 Prioriterar kriterier för utlysningar och enskilda projekt

 Tar fram underlag för uppföljning och myndigheternas utvärdering av programmets

verksamhet utifrån beslutad effektlogik

 Tar fram slutrapport för etappen

Programkommunikation 
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 Upprättar, verkställer och reviderar programmets kommunikationsstrategi

Alla inom programledningen samt supportfunktioner såsom programkommunikatör och administratör 

samt arbetsgrupp för temaledare bidrar var och en med en naturainsats årligen i programmet mot-

svarande 60 timmar. Utöver detta är arbetet finansierat enligt av Energimyndigheten godkänd budget. 

6.2 Verktygsledare  
Verktygsledarnas roll är att inom respektive verktyg skapa effektiva aktiviteter som styr RE:Source att 

nå programmålen.  

6.2.1 Sammansättning - verktygsledare 
Verktygsledarna utses av programstyrelsen och det finns en ansvarig person för varje verktyg inom 

programmet. 

6.2.2 Arbetsordning och arbetsuppgifter - verktygsledare 
Ett uppdrag som verktygsledare är tidsbegränsad till en etapp, om inte programstyrelsen motiverar en 

förlängning av mandatperioden. 

Verktygsledaren har genom sin profession god kännedom om vilka viktiga värdefulla resurser 

(aktörer, nätverk, testbäddar, utrustningar etc) som RE:Source ska stärka och samverka med.  

Arbetsuppgifter verktygsledare: 

 Ta fram underlag och förslag på aktiviteter till programledningen

 Underhålla och stärka det nätverk av kompetens som är centralt för att få fokuserade och

effektiva verktyg

 Delta i programledningsmöten för samverkan och planering av aktiviteter

 Delta i programledningsmöten för att strategiskt utveckla RE:Source

Varje verktygsledare bidrar med en naturainsats årligen i programmet motsvarande 60 timmar. I dessa 

timmar ingår det att delta i programstrategiska aktiviteter som är centrala för att skapa effektiva 

arbetsprocesser mellan verktygen och resten av programmet. 

7 RE:Source arena 
RE:Source arena är det forum där alla RE:Sources aktiviteter, såsom projekt, workshops, seminarier, 

utbildningar, forskarskola etc verkar. Arenan är öppen för alla aktörer som önskar bidra till utveck-

lingen av innovationsområdet. Man kan delta både som medlem i RE:Source eller som deltagare i 

utvalda aktiviteter. All information om RE:Source ska vara öppen och lätt tillgänglig via webbsidan. 

RE:Source arena leds och koordineras av programledningen. 

Inom RE:Source arena utvecklas innovationsområdet så att de prioriterade globala utmaningarna möts 

genom programmets verksamhet. 

Verksamheten beskrivs i detalj i programbeskrivningen och webbsidan uppdateras löpande med 

aktuella aktiviteter och nyheter.  

RE:Source arena ska möjliggöra att innovationsprogrammets övergripande syfte uppnås genom att: 

 aktiviteter som är viktiga för att programmålen uppfylls initieras och drivs

 aktörers behov fångas upp och tydliggörs

 befintliga nätverk, organisationer och satsningar verksamma i Sverige samverkar och stärks

 nyttan av avsatta medel och resurser maximeras genom att samverkan mellan områdets aktörer

främjas samt att

 information och resultatspridning mellan aktörer underlättas
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7.1 Medlem 
Varje aktör som signerar samarbetsavtalet för RE:Source räknas som medlem. Varje medlem i 

RE:Source har möjlighet att påverka verksamheten genom en röst på stämman, vilket betyder att delta 

i val av programstyrelse och beslut om verksamhetens inriktning och prioritering. Som medlem kan 

man nomineras till ledamot av strategiskt råd, programstyrelse och valberedning samt till plats i 

programkontor. Medlemmar har rätt att få sin organisations logotyp visad på programmets webbsida 

samt i andra sammanhang där syftet är att visa på medlemskap i RE:Source. Medlemmar har rätt att 

använda RE:Sources logotyp och varumärke i sin marknadsföring. Utökad information om 

medlemmars rättigheter och skyldigheter återfinns i Samarbetsavtal som finns tillgängligt på 

webbsidan resource-sip.se. 

8 Finansierande myndigheter 
8.1 Arbetsordning och arbetsuppgifter - finansierande 

myndigheter 
RE:Source utförs med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas inom ramen för 

myndigheternas satsning på strategiska innovationsområden. Huvudansvarig myndighet för 

programmet är Energimyndigheten. Beslut avseende finansiering av programkoordineringskostnader 

och samtliga beslut om stöd till projekt inom programmet fattas av huvudansvarig myndighet, i 

enlighet med myndighetens gällande delegationsordning. På huvudansvarig myndighet finns en för 

programmet huvudansvarig handläggare, en ställföreträdande handläggare och en budgetansvarig chef 

som sköter dialogen med programledningen. Dessa bistås av handläggare på de övriga två 

finansierande myndigheterna. 

Arbetsuppgifter finansierande myndigheter: 

 Reservera medel till programmet vid varje etapp av verksamheten.

 Genomföra treåriga utvärderingar av programverksamheten, vilka ligger till grund för

myndigheternas beslut om fortsatt finansiering.

 Bestämma om gemensamma ramar och anordna gemensamma aktiviteter för samtliga

strategiska innovationsprogram.

Arbetsuppgifter huvudansvarig myndighet: 

 Godkänna programbeskrivning.

 Representera alla tre finansierande myndigheter gentemot programledningen.

 Delta som adjungerad ledamot i programstyrelsen.

 Bistå programledningen i etableringen och utformningen av verksamheten så att den blir

förenlig med myndigheternas rutiner och regler.

 Informera om andra relevanta satsningar på myndigheterna.

 Besluta om och betala ut koordineringsmedel till programmet för varje etapp av verksamheten.

 Utlysa projektstöd, hantera inkomna ansökningar, ansvara för bedömningsprocessen och fatta

beslut om projektstöd.

 Betala ut medel till beviljade projekt, hantera och godkänna projektrapporter samt ansvara för

den ekonomiska uppföljningen av projekten.

 Kontrollera att de krav som ställs i myndigheternas beslut om koordineringsmedel samt om

stöd till projekten uppfylls.

 Förse programledningen med statistik om projektportföljen och information om budgetläget i

programmet.

 Genomföra årliga uppföljningar av programverksamheten.
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9 Arbets- och beslutsprocess 
9.1 Idé- och behovsformulering 
Det ligger i programmets uppdrag att samla områdets aktörer och skapa en mötesplats där alla inom 

innovationsområdet kan mötas, dela med sig av sina erfarenheter respektive utvecklingsbehov och 

involvera sig. RE:Sources arbetsmetoder ska säkra att idéer och behov fångas upp, prioriteras och 

resulterar i aktiviteter viktiga för att skapa konkurrenskraft och attraktionskraft för Sverige inom 

innovationsområdet och i riktning mot programmålen. Programledningen har till sin uppgift att genom 

dialog med aktörerna finna möjliga lösningar för att möta deras behov.  

Nedan finns en schematisk beskrivning över flödet och roller för RE:Source och huvudansvarig 

myndighet för de två processerna för att initiera aktiviteter: Öppna utlysningar och Enskilda projekt. 

9.2 Beslutsprocess för öppna utlysningar 
Hela förloppet föregås av idé och behovsprocessen som beskrevs ovan. Figur 2 nedan beskriver 

schematiskt de olika stegen och rollerna för RE:Source och Energimyndigheten.   

Figur 2 Schematisk beskrivning av flöde och roller vid beslutsprocessen för öppna utlysningar. 

Hela beslutsprocessen för att utveckla ett projekt inom öppna utlysningar ser ut enligt: 

 Utvecklingsbehov och kriterier viktiga för behovsägarna prioriteras av programledningen.

 Programledningen föreslår en budget för utlysningen och tar fram ett underlag till

utlysningstext.

 Inriktning, bedömningskriterier och budget för utlysningen godkänns av programstyrelsen.

 Inför varje utlysning tar programledningen fram de specifika mallar som behövs samt

tydliggör riktlinjer för särskild bilaga till ansökan ”Utökad projektsammanfattning”.  Program-

ledningen, i samråd med ansvarig myndighet, tar också fram särskilda villkor för beslut som

gäller för alla beviljade projekt i utlysningen.

 Huvudansvarig myndighet utgår från det godkända underlaget och färdigställer utlysnings-

texten.

 Utlysningen öppnas och annonseras på den ansvariga myndighetens hemsida.

 Programledningen för RE:Source marknadsför utlysningen och skapar mötesplatser för

projektformering och coachning inför ansökningsarbetet.

 Programstyrelsen föreslår namn på externa bedömare för den aktuella utlysningen till den

ansvarig myndighet. Bedömningsgruppens slutliga sammansättning beslutas av ansvarig

myndighet.
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 Ansökningar som inte möter de formella kraven avvisas av ansvarig myndighet.

 Alla godkända ansökningar innehåller en särskild bilaga ”Utökad projektsammanfattning” där

det framgår hur projektet kommer att bidra till att nå programmålen för RE:Source.

 Den särskilda bilagan skickas till programledningen för att inom programmet erhålla en god

kunskap om vilka projektansökningar som har inkommit.

 För att säkerställa att ansökningarna utvärderas enligt de behov som RE:Source har

tydliggjort, ger programledningen en presentation av mål med och förväntade resultat från

utlysningen för den externa bedömningsgruppen.

 En person ur programledningen är adjungerad (observatör) vid de externa bedömarnas

bedömningsmöte där motiverade prioriteringar av ansökningarna kommer att göras.

 Den externa bedömningsgruppen lämnar rekommendationer om bifall eller avslag till ansvarig

myndighet

 Ansvarig myndighet fattar därefter beslut om projektstöd med gällande RE:Source särskilda

villkor.

 Därefter informerar ansvarig myndighet projektsökande och programledningen om beslutet.

 Ansvarig myndighet betalar ut medel till projektsökande och ansvarar för att godkänna

projektets slutrapport och ekonomiska redovisningar.

9.3 Beslutsprocess för enskilda projekt 
Programledningen, i samråd med den beslutande myndigheten, definierar vilka aktiviter som med 

fördel kan utföras som enskilt projekt i stället för genom en öppen utlysning. 

De aktiviteter som kan genomföras som enskilda projekt är de som 

 Gynnar det strategiska innovationsområdet som helhet

 Gynnar många aktörer inom området

 Stärker innovationsinfrastruktur snarare än specifika företag

 Har ett stort antal aktörer involverade i aktiviteten

Det är öppet för alla aktörer inom området att vara förslagsställare av enskilda projekt. Syftet med 

RE:Source arena är att skapa ytor där idéer och behov kan fångas upp genom många kanaler. 

Programkontoret har en mer aktiv roll i beslutsprocessen samt ansvar för att processer är transparenta 

och öppna för alla intresserade aktörer. Figur 3 nedan beskriver schematiskt de olika stegen och 

rollerna för RE:Source och Energimyndigheten i beslutsprocessen. 

Figur 3 Schematisk beskrivning av flöde och roller för idéformulering 

och beslutsprocess för enskilda projekt. 
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Hela processen för att utveckla ett enskilt projekt ser ut enligt: 

 Förslagställaren diskuterar projektförslaget med programledning.

 Ett projektförslag inlämnas av sökande, på en blankett som finns att ladda ner på hemsidan, till

programkontoret.

 Projektförslaget bereds av programledningen och det strategiska rådet.

 Projektförslaget presenteras därefter av programledningen för programstyrelsen.

 Vid behov annonseras efter kompletterande utförarkompetenser utöver förslagsställaren via

RE:Sources hemsida. Alla är välkomna att svara på uppropet genom att presentera sina

referenser och kompetenser.

 Programstyrelsen beslutar och motiverar om projektförslaget rekommenderas till enskilt

projekt.

 Programledningen författar ett rekommendationsbrev för de rekommenderade projektförslagen

utifrån motivering och beslut från programstyrelsen.

 Programledningen meddelar förslagsställaren programstyrelsen beslut samt bifogar

rekommendationsbrev vid bifall.

 Sökande skickar in ansökan om enskilt projekt med tillhörande rekommendationsbrev till

ansvarig myndighet via deras ansökningsportal.

 Programledningen är ansvarig för att föredra ansökan för myndigheten om sådan önskan finns.

 Ansvarig myndighet fattar beslut om stöd till projektet och meddelar beslut till projektsökande

och RE:Source.

 Ansvarig myndighet betalar ut medel till projektsökande och ansvara för att godkänna

projektets slutrapport och ekonomiska redovisningar.

Syftet med rekommendationsbrevet är att tydliggöra motiven bakom programstyrelsens beslut att 

rekommendera ansökan till ett enskilt projekt. Rekommendationsbrevet ska säkra att projektet bidrar 

till programmålen, säkra projektets förankring i programmet och underlätta framtida uppföljning. 

Rekommendationsbrevet redogör också för rekommendation om särskilda villkor för projektet och 

fungerar som underlag och stöd för beslut för myndigheten. 

Någon från programledningen ska sitta i projektets styrgrupp för att skapa insyn och för att säkerställa 

att projektet utvecklas i rätt riktning och bidrar till att nå programmålen för RE:Source. 

9.4 Särskilda villkor för projekt 
För att säkerställa att projekt som bedrivs inom ramen för RE:Source utvecklas på ett positivt sätt 

kommer särskilda villkor att ingå i myndighetens beslut om stöd både via öppna utlysningar och 

enskilda projekt. Dessa kan exempelvis innehålla krav på att presentera resultat på programaktiviteter, 

krav på enkel rapportering om utveckling och status samt slutrapportering till programkontoret, samt 

att ha en dialog med programledningen så att de kan bidra till att projektet utvecklas bra. 

9.5 Hantering av avvikelser 
I de fall där större och betydande avvikelser från projektbeslutet inträffar måste dessa och möjliga 

åtgärder snarast rapporteras till programkontoret och finansierande myndighet. Avvikelserna och 

åtgärderna diskuteras därefter på nästkommande programstyrelsemöte. Programstyrelsen och den 

finansierande myndighet fattar därefter beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. 
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Kommunikationsstrategi för RE:Source 

Mål för programkommunikationen 

Vision för RE:Source 

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. 

Kommunikationens syfte 

Syftet med kommunikationen är att RE:Source blir en välkänd, växande och tillgänglig 

innovationsarena.  

RE:Source skall vara en mötesplats, där aktörer inom innovationsområdet delar information och 

kunskap. 

Grunden för kommunikationen är att verka för den vision (överst) och de mål (nedan) som är 

uppsatta i programbeskrivningen för RE:Source: 

1. Innovationsprogrammet ska vara en välkänd, tillgänglig och växande mötesarena inom

innovationsområdet.

2. Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering är

framgångsrikt tillämpade i samhälle och näringsliv.

3. Resultat och kunskap påverkar affärserbjudande, internationella standarder, miljömärkning,

policyer och allmänhetens kunskap.

4. Utbildning inom resurs- och avfallshantering leder till expertis och branschkompetens i

världsklass.

5. Betydligt högre svensk representation i internationella FoI-projekt.

6. Svensk industri exporterar tjänster och produkter i större utsträckning och har högre

internationell närvaro.

7. Attraktiva jobb skapas inom innovationsområdet.

Grundläggande arbetssätt 
Denna kommunikationsstrategi för innovationsprogrammet RE:Source ska vara ett stöd vid intern 

och extern kommunikation. Det är ett levande dokument som kan uppdateras under programmets 

gång. 

Kommunikationsstrategin kompletteras årligen med en konkret kommunikationsplan. 

RE:Source är nationell innovationsarena och mötesplats för en mängd aktörer inom svensk industri, 

avfallshantering och forskning. För att främja medlemmarnas och andra aktörers delaktighet ska 

kommunikationen präglas av största möjliga öppenhet. Därför ska också språk och formuleringar 

vara lättbegripliga och inbjudande.  Eftersom RE:Source är ett svenskt innovationsprogram är 

huvudspråket svenska. 
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En viktig arena för kommunikationen inom RE:Source är de regionala noder som bildas runt befintliga 

forskningsmiljöer – där studenter, handledare och industriella partners interagerar – och som 

samarbetar över landet.  

Kommunikationen ska ske planenligt och effektivt för att med små medel nå största möjliga 

genomslag. Samarbeten med flera partners med liknande målgrupp är en viktig del av arbetet. 

Kommunikationsinsatserna ska synkroniseras med händelser inom resurs- och avfallsområdet. 

RE:Source pågår under tre år från 2016, men är tänkt att rulla sammanlagt tolv år. 

Budskap 
Under inledningen av RE:Sources verksamhet ska tre övergripande budskap kommuniceras: 

1. Nu finns RE:Source, innovationsarenan som ska bidra till att Sverige blir världsledande på att

minimera och nyttiggöra avfall

2. Bli medlem i RE:Source

3. Sök projektpengar vid utlysningar, som är öppna för både medlemmar och icke-medlemmar

I takt med att projekten inom RE:Source når resultat ska kommunikationen successivt fokusera på att 

berätta om dem och effekten av RE:Source verksamhet. 

Målgrupper 
Eftersom RE:Source är en mötesplats för många olika aktörer är den interna kommunikationen 

särskilt viktig, inte minst för att öka idéutbytet och för att sprida information om utlysningar.  

Den externa kommunikationen ska successivt öka omvärldens kännedom om RE:Source och sprida 

information om resultat från projekt inom programmet. 

Vid planering av extern kommunikation ska informationsmaterialet målgruppsanpassas. 

Kommunikationen inom RE:Source fokuserar på olika målgrupper under olika år, beroende på 

aktiviteter och resultat inom forskningsprogrammet. 

Under första året, 2016, är siktet inställt på 

1. Företag, myndigheter, kommuner och forskare som ska få vetskap om RE:Sources verksamhet

2. Potentiella medlemmar

3. Aktörer som förväntas vara intresserade av att söka projektpengar vid utlysningarna

Identifierade målgrupper för RE:Source är 

 Materialproducenter och tillverkningsindustri

 Tjänsteleverantörer inom exempelvis återbruk, återvinning och avfallshantering

 Teknikleverantörer

 Tjänsteleverantör inom logistik och infrastruktur

 Beslutsfattare och myndigheter

 Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Formas, VINNOVA
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 Miljö- och energidepartementet, näringsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och

utbildningsdepartementet

 Länsstyrelser

 Kommuner, kommunala bolag och kommunförbund

 Forskare inom akademi och institut

 Studenter

 Bransch- och intresseorganisationer samt NGO (Non-Governmental Organizations)

 Press och andra medier

Kanaler 
För att nå ut med sitt budskap använder RE:Source både interna och externa kommunikations-

kanaler. RE:Source kommer även att dra nytta av de kanaler som andra aktörer inom området, 

exempelvis nätverket Waste Refinery, har byggt upp gentemot sina målgrupper. 

Kanaler för intern kommunikation 

 Webbplatsen resource-sip.se

 Teamwebbplatsen RE:Source internwebb

 Nyhetsutskick

 Interna möten

 Seminarier, workshops och konferenser

 E-post

Kanaler för extern kommunikation 

 Webbplatsen resource-sip.se

 RE:Sources egna seminarier, workshops och konferenser

 Nyhetsutskick

 Finansierande myndigheters externa kanaler

 Branschpress

 Aktörernas kundtidningar och nyhetsbrev

 Branschorganisationernas kommunikationskanaler

 Dagspress, TV och radio

 Publicering av vetenskapliga artiklar

 Sociala medier samt ämnesanknutna diskussionsforum

 Deltagande på externa seminarier, workshops och konferenser

Webbplats: Webbplatsen resource-sip.se är den primära digitala mötesplatsen för aktörer inom 

RE:Sources område. Där publiceras all grundläggande information om RE:Source samt nyheter, 

event, utlysningar och projektresultat. Där läggs även styrelseprotokoll och de interna dokument som 

programkontoret bedömer är lämpliga att sprida till allmänheten.  
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Teamwebbplats: På den interna teamwebbplatsen RE:Source internwebb kan programmets 

arbetsgrupper och styrelse dela material med varandra. Genom denna kanal sprider också 

programvärden dokumentation.  

Seminarier, workshops och konferenser: Möten – både inom RE:Source och externa – är värdefulla 

kommunikationstillfällen för att skapa samhörighet och överföra kunskap, och därmed möjliggöra 

idéutbyten och synergieffekter. RE:Sources stämma 2016 är ett av det årets viktiga möten. 

Interna nyhetsutskick: En mottagarlista över aktörer inom RE:Sources verksamhetsområde byggs 

upp. Nyhetsutskick görs vid relevanta tillfällen (utlysningar, inbjudningar etc) och uppmanar 

mottagarna att ta del av mer information via webbplatsen. 

Externa nyhetsutskick: En mottagarlista över externa intressenter (medier, makthavare med flera) 

byggs upp. Pressmeddelanden och andra externa utskick sänds när utlysningar har beviljats, när 

projektresultat är klara, samt inför stämma, konferenser och seminarier. 

Medier: Primärt fokus bland medier är branschpress, men vid resultat som har stort allmänintresse 

är målgruppen medier med en bredare publik.  

Projektrapporter: Varje projekt är efter avslutat arbete ansvarigt för att lämna en rapport till 

Energimyndighetens databas, som man ska kunna nå från resource-sip.se. 

Populärvetenskapliga sammanfattningar: Resultat från de projekt som får stöd av RE:Source ska 

sammanställas i populärvetenskaplig form och publiceras på resource-sip.se samt spridas via 

lämpliga kanaler i listan ovan. 

Vetenskaplig publicering: De resultat som projekten når publiceras i förekommande fall i 

vetenskapliga tidskrifter, samt kommuniceras till andra medier beroende på nyhetsvärde. 

Sociala medier: Inlägg på sociala medier, främst Twitter och LinkedIn, ska få omvärlden att gå till 

resource-sip.se och ta del av nyheter som publiceras där. 

Aktörer 
Ansvaret för programkommunikationen inom RE:Source delas av SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut och IVL Svenska Miljöinstitutet.  
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