
 

 

 
 1 (10) 

 

Kungl. Tekniska högskolans diarienummer: V-2022-0560 

Överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab 
(”fyrpartsöverenskommelsen”) 

1 Parter 

1.1 Karolinska institutet, org.nr 202100-2973, 171 77 Stockholm, 

1.2 Kungl. Tekniska högskolan, org.nr 202100-3054, 100 44 Stockholm, 

1.3 Stockholms universitet, org.nr 202100-3062, 106 91 Stockholm, och 

1.4 Uppsala universitet, org.nr 202100-2932, Box 256, 705 05 Uppsala. 

2 Inledning 

2.1 Vid Kungl. Tekniska högskolan finns Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 

(SciLifeLab). I förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 

finns bestämmelser om dels SciLifeLabs uppgifter och organisation, dels uppgifter för 

styrelsen för SciLifeLab. 

2.2 Enligt förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning ska det vid 

centrumet bedrivas storskalig molekylärbiologisk forskning, och centrumet ska vara 

tillgängligt för forskare från universitet och högskolor samt andra forskningsutövare. I detta 

ingår att tillhandahålla nationell forskningsinfrastruktur. 

2.3 Genom årliga regleringsbrev avseende Kungl. Tekniska högskolan och Uppsala universitet 

fördelas medel för verksamhet inom SciLifeLab. Även andra medel tilldelas för verksamhet 

inom SciLifeLab. 

2.4 SciLifeLab drivs gemensamt av Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms 

universitet och Uppsala universitet. Vidare bedrivs verksamhet inom SciLifeLab av respektive 

part och av andra. Detta ställer krav på samverkan mellan parterna. 

2.5 Mot denna bakgrund har parterna enats om samverkan avseende SciLifeLab enligt vad som 

anges i denna överenskommelse (också benämnd ”fyrpartsöverenskommelsen”). 

2.6 Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet har också träffat 

en överenskommelse om samverkan avseende verksamhet inom SciLifeLab vid Campus Solna 

(också benämnd ”trepartsöverenskommelsen”).1 

3 Samverkan och ansvar för verksamhet 

3.1 Parternas verksamhet inom SciLifeLab ska bedrivas i nära samverkan mellan parterna inom 

ramen för de beslut som fattas dels av styrelsen för SciLifeLab, dels av en part. 

 

3.2 Respektive part ska ansvara för sin verksamhet inom SciLifeLab. Detta ställer krav på att 

respektive part vidtar nödvändiga åtgärder och fattar nödvändiga beslut om sin verksamhet. 

                                                      
1 Kungl. Tekniska högskolans diarienummer V-2022-0561. 
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4 Rektorsråd 

För samverkan av verksamhet inom SciLifeLab ska det finnas ett rektorsråd. Rektorsrådet ska 

bestå av parternas rektorer, ordföranden för styrelsen för SciLifeLab och direktören vid 

SciLifeLab. 

5 Samråd inför utseende av vissa ledamöter i styrelsen för SciLifeLab 

Av 4 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning följer att styrelsen 

för Kungl. Tekniska högskolan ska efter samråd med Uppsala universitet, Stockholms 

universitet och Karolinska institutet utse de ledamöter i styrelsen för SciLifeLab som inte är 

ordföranden eller företrädaren för näringslivet. Detta samråd ska ske mellan parternas rektorer. 

6 Direktör, vice direktör och infrastrukturdirektör 

6.1 Av 3 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning följer att direktören 

vid SciLifeLab utses av styrelsen för SciLifeLab. Vid SciLifeLab finns det också en vice 

direktör och en infrastrukturdirektör som utses av styrelsen för SciLifeLab. 

6.2 Direktören, vice direktören och infrastrukturdirektören ska vara anställda eller anställas hos 

någon av parterna. Direktören eller vice direktören, men inte båda, ska dock vara anställd eller 

anställas hos Uppsala universitet. 

7 Vetenskapliga direktörer och integrationsdirektörer 

7.1 Respektive part ska ha en integrationsdirektör och en vetenskaplig direktör som ska utgöra en 

länk mellan parten och SciLifeLabs direktör samt mellan parterna. Integrationsdirektörerna och 

de vetenskapliga direktörerna ska i övrigt ha de uppgifter som anges i punkten 7.4 respektive 

punkten 7.5. 

7.2 Integrationsdirektörerna ska utses av respektive part. 

7.3 De vetenskapliga direktörerna ska utses av styrelsen för SciLifeLab efter förslag från 

respektive part för en bestämd tid. Ett sådant förordnande får förnyas. 

7.4 Respektive parts integrationsdirektör ska ansvara för att parten har ett fungerande 

informationsutbyte mellan parten och SciLifeLabs direktör samt mellan parterna, särskilt när 

det gäller frågor om medelsanvändning, strategisk utveckling av forskning och infrastruktur, 

koordinerade rekryteringar, forskningssatsningar och forskningsprogram. Vidare ska 

integrationsdirektörerna delta i möten som hålls av SciLifeLabs direktörs ledningsråd när 

frågor av strategisk karaktär behandlas. 

7.5 De vetenskapliga direktörerna ska ingå i SciLifeLabs direktörs ledningsråd och ta aktiv del i 

ledningsrådets operativa arbete. 

7.6 Av punkten 3.2 i trepartsöverenskommelsen framgår att i kommittén för Campus Solna ingår 

Karolinska institutets, Kungl. Tekniska högskolans och Stockholms universitets vetenskapliga 

direktörer och integrationsdirektörer samt SciLifeLabs infrastrukturdirektör. Därutöver ska 

Uppsala universitets vetenskapliga direktör och integrationsdirektör ha närvaro- och 

yttranderätt vid kommitténs sammanträden. 

7.7 Ett förordnande som vetenskaplig direktör eller som integrationsdirektör får förenas med ett 

annat förordnande inom SciLifeLab bara om styrelsen för SciLifeLab medger det. 
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8 Medel för verksamheten 

8.1 De medel som enligt vid varje tidpunkt gällande regleringsbrev ingår i Kungl. Tekniska 

högskolans anslag Forskning och utbildning på forskarnivå för det strategiska 

forskningsområdet molekylär biovetenskap och som ska användas för verksamheten vid 

SciLifeLab, ska fördelas av Kungl. Tekniska högskolan i lika delar till Karolinska institutet, 

Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet. 

8.2 Medel till Uppsala universitet för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap 

som ska användas för verksamheten vid SciLifeLab ingår i Uppsala universitets anslag 

Forskning och utbildning på forskarnivå och tilldelas genom årliga regleringsbrev. 

8.3 De medel som enligt vid varje tidpunkt gällande regleringsbrev ingår i Kungl. Tekniska 

högskolans anslag Forskning och utbildning på forskarnivå för vidare uppbyggnad av 

infrastrukturen vid SciLifeLab – där medel som avser en förstärkning för ökad kapacitet för 

laborativt stöd vid framtida pandemier ingår – och för forskning inom SciLifeLab i tidigare 

skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater, fördelas genom beslut 

av styrelsen för SciLifeLab. Sådana medel fördelas också till andra än parterna enligt beslut av 

styrelsen för SciLifeLab. 

8.4 Den del av parternas verksamhet inom SciLifeLab som finansieras av sådana medel som avses 

i punkterna 8.1 och 8.2 ska drivas med ekonomisk särskillnad gentemot annan verksamhet hos 

respektive part. 

8.5 Den del av parternas verksamhet inom SciLifeLab som finansieras av sådana medel som avses 

i punkten 8.3 ska styras och drivas med verksamhetsmässig och ekonomisk särskillnad 

gentemot annan verksamhet hos respektive part. 

8.6 Vid ekonomiskt underskott i en parts verksamhet inom SciLifeLab ska den parten ansvara för 

underskottet. 

9 Rapportering av uppgifter 

Respektive part ska rapportera de nödvändiga uppgifter som styrelsen för SciLifeLab begär 

och som behövs för styrelsens analys av SciLifeLabs resultat och effektivitet samt utarbetande 

av förslag till budgetunderlag och årsredovisning som ska lämnas till styrelsen för Kungl. 

Tekniska högskolan. 

10 Arbetsordning för SciLifeLab 

10.1 För SciLifeLab gäller en arbetsordning som har beslutats av styrelsen för Kungl. Tekniska 

högskolan. Arbetsordningen har utarbetats gemensamt av parterna och styrelsen för SciLifeLab 

samt i dialog med rektorsrådet. 

10.2 Det ankommer på respektive part eller styrelsen för SciLifeLab att påkalla behov av ändringar i 

arbetsordningen eller behov av en ny arbetsordning för SciLifeLab. 

10.3 Ett förslag till ändringar i arbetsordningen eller till en ny arbetsordning för SciLifeLab ska 

samordnas av Kungl. Tekniska högskolan. Förslaget ska utarbetas gemensamt av parterna och 

styrelsen för SciLifeLab samt i dialog med rektorsrådet. Därefter ska förslaget hänskjutas till 

styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan. 
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10.4 Beslut om ändringar i arbetsordningen eller om en ny arbetsordning för SciLifeLab fattas av 

styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan. 

11 Verksamhetsstöd 

11.1 Kungl. Tekniska högskolan ska ha det övergripande ansvaret för att organisera 

verksamhetsstödet för styrelsen för SciLifeLab och direktören vid SciLifeLab. Kungl. 

Tekniska högskolan ska organisera verksamhetsstödet i nära samarbete med Uppsala 

universitet. 

11.2 Verksamhetsstödet ska ledas av en chef och en vice chef, varav den ena ska vara anställd vid 

Kungl. Tekniska högskolan och den andra vid Uppsala universitet. 

11.3 Uppsala universitet ska ha ansvaret för att organisera verksamhetsstödet för sin verksamhet 

inom SciLifeLab. 

11.4 Av punkten 7.1 i trepartsöverenskommelsen framgår att Kungl. Tekniska högskolan ska ha det 

övergripande ansvaret för att organisera verksamhetsstödet för den verksamhet som bedrivs vid 

Campus Solna. 

11.5 För att säkerställa och utveckla samverkan mellan parterna när det gäller juridiska frågor som 

rör SciLifeLab ska det för verksamhetsstödet finnas ett samrådsforum. Kungl. Tekniska 

högskolan ska ha ett samordningsansvar för att organisera ett sådant forum. Kungl. Tekniska 

högskolan ska också ha samordningsansvar för andra samrådsfora som inrättas och som inte 

anges i trepartsöverenskommelsen eller andra överenskommelser som har ingåtts mellan 

parterna eller vissa av parterna och som rör verksamhet inom SciLifeLab. 

12 Ersättning för uppdrag 

Ersättning kan utgå för uppdrag inom SciLifeLab efter beslut av styrelsen för SciLifeLab. 

Sådan ersättning ska utbetalas till den part hos vilken den som fått uppdraget är anställd eller är 

uppdragstagare. Ersättning får dock utbetalas till en person vid sakkunniguppdrag eller 

liknande. 

13 Arbetsmiljö 

Respektive part ska ansvara för att överenskommelser om samordning av arbetsmiljöarbetet 

ingås när det gäller samlokaliserad verksamhet inom SciLifeLab. 

14 Överenskommelsens giltighetstid och upphörande av överenskommelse 

14.1 Denna överenskommelse träder i kraft den 1 november 2022 under förutsättning att den har 

undertecknats av samtliga parter. 

14.2 Överenskommelsen ersätter överenskommelse om samverkan mellan Karolinska institutet, 

Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet 2017-07-01 som 

undertecknats den 14 juni, 19 juni, 20 juni respektive 26 juni 2017 (KTH:s diarienummer V-

2017-0558) och som upphör att gälla. 

14.3 Överenskommelsen gäller tills vidare med ett års uppsägningstid. En uppsägning ska göras 

skriftligen till alla parter. 
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15 Övrigt 

Överenskommelsen har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav vardera parten tagit sitt 

exemplar.  
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Överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab (”fyrpartsöverenskommelsen”). 

Stockholm den 5 oktober 2022 

 

Karolinska institutet 

 

Ole Petter Ottersen, rektor  
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Överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab (”fyrpartsöverenskommelsen”). 

Stockholm den 5 oktober 2022 

 

Kungl. Tekniska högskolan 

 

Sigbritt Karlsson, rektor  
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Överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab (”fyrpartsöverenskommelsen”). 

 

Stockholm den 5 oktober 2022 

 

Stockholms universitet 

 

Astrid Söderbergh Widding, rektor  
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Överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab (”fyrpartsöverenskommelsen”). 

 

Uppsala den 5 oktober 2022 

 

Uppsala universitet 

 

Anders Hagfeldt, rektor  
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Härmed bekräftas att undertecknad har tagit del av överenskommelsen mellan Karolinska institutet, 

Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet om samverkan avseende 

SciLifeLab. 

 

Stockholm den 5 oktober 2022 

 

SciLifeLab 

 

Olli Kallioniemi, direktör SciLifeLab 


