
 

Kungl. Tekniska högskolans diarienummer: V-2022-0561 

Överenskommelse om samverkan avseende verksamhet inom SciLifeLab vid 
Campus Solna (”trepartsöverenskommelsen”) 

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, och 

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

2 Inledning 

2.1 Inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) bedrivs verksamhet som 

är lokaliserad till olika platser. Med Campus Solna avses de delar av verksamheten inom 

SciLifeLab som för närvarande bedrivs i lokaler vid Tomtebodavägen 23 i Solna. 

2.2 Campus Solna är en arbetsplats där personal från i huvudsak parterna, som också ingår i 

Stockholm trio, är samlokaliserade med syftet att dels driva och utveckla den nationella 

forskningsinfrastrukturen, dels skapa en stark och dynamisk forskningsmiljö som även nyttjar 

och stödjer forskningsinfrastrukturen. 

2.3 Verksamheten vid Campus Solna ställer krav på samverkan när det gäller bland annat 

organisation, strategisk planering av forskning, rekryteringar, samordning kring placering av 

forskargrupper och forskningsinfrastruktur, fördelning av kostnader, drift av lokaler, 

verksamhetsstöd och samarbetsfora. Det finns därför behov av att reglera denna samverkan 

mellan parterna. 

2.4 Mot denna bakgrund har parterna enats om samverkan när det gäller verksamhet inom 

SciLifeLab vid Campus Solna enligt vad som anges i denna överenskommelse (också 

benämnd ”trepartsöverenskommelsen”). Överenskommelsen kompletterar överenskommelse 

om samverkan avseende SciLifeLab mellan Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, 

Stockholms universitet och Uppsala universitet av den 1 november 2022 (också benämnd 

”fyrpartsöverenskommelsen”).1 

3 Organisation 

3.1 Inom SciLifeLab ska det för Campus Solna finnas en kommitté och under kommittén en 

föreståndare. Kommittén och föreståndaren ska ha de uppgifter som anges i punkten 4.1 samt 

punkterna 5.1 och 5.2. 

3.2 Kommittén för Campus Solna ska bestå av sju ledamöter. Dessa ska vara parternas 

vetenskapliga direktörer och integrationsdirektörer samt SciLifeLabs infrastrukturdirektör. 

3.3 Kommittén ska utse en ordförande inom sig för en tid av högst två år. Ett sådant förordnande 

får förnyas. 

                                                      
1 Kungl. Tekniska högskolans diarienummer V-2022-0560. 



 

3.4 Föreståndaren för Campus Solna ska utses av styrelsen för SciLifeLab för en bestämd tid efter 

förslag från kommittén enligt punkten 4.1.2 g). Ett sådant förordnande får förnyas. 

3.5 Föreståndaren ska vara anställd eller anställas hos någon av parterna. 

3.6 Ett förordnande som föreståndare får förenas med ett annat förordnande inom SciLifeLab bara 

om styrelsen för SciLifeLab medger det. 

4 Kommittén för Campus Solna 

4.1 Uppgifter 

4.1.1 Kommittén ska med stöd av föreståndaren för Campus Solna ansvara för utvecklingen av 

Campus Solna genom att skapa förutsättningar för utveckling av forskningsinfrastrukturen och 

för en stark och dynamisk forskningsmiljö. Detta ska ske inom ramen för de beslut som fattas 

av styrelsen för SciLifeLab och av respektive part. 

4.1.2 I ansvaret enligt punkten 4.1.1 ingår att kommittén ska besluta om 

a) vilken forskningsinfrastruktur och vilka forskargrupper som ska erbjudas plats i lokalerna 

vid Campus Solna enligt de riktlinjer som har beslutats av styrelsen för SciLifeLab samt 

hur lokalerna ska fördelas, disponeras och anpassas, 

b) riktlinjer för fördelning och debitering av sådana kostnader för hyra av lokaler, basservice 

och laboratorieverksamhet som avses i punkten 6.1 och som ska tillämpas vid fördelning 

och debitering enligt punkten 6.2, 

c) förslag till styrelsen för SciLifeLab om fördelning av nationella medel för verksamhet vid 

Campus Solna och framställan till respektive part om andra medel för verksamhet vid 

Campus Solna, 

d) den närmare budgeten inom ramen för de medel som styrelsen för SciLifeLab och 

respektive part har ställt till förfogande för verksamheten vid Campus Solna, 

e) förslag till styrelsen för SciLifeLab eller till respektive part för byggnadsprojekt för ny- 

eller ombyggnad eller anpassning av lokaler som kräver beslut om finansiering av 

styrelsen för SciLifeLab eller av respektive part, 

f) vilka administrativa och tekniska stödfunktioner, såsom funktioner rörande IT, lokal 

forskningsinfrastruktur och arbetsmiljö inom Campus Solna, som behövs, samt förslag till 

respektive part när det gäller behov av anställningar för sådana stödfunktioner, och 

g) förslag till föreståndare för Campus Solna till styrelsen för SciLifeLab som enligt punkten 

3.4 ska utses av styrelsen för SciLifeLab. 

4.2 Sammanträden 

4.2.1 Kommittén ska sammanträda minst sex gånger per år. 

4.2.2 Kommitténs sammanträden ska protokollföras. Vid varje sammanträde ska kommittén utse en 

person som tillsammans med ordföranden justerar protokollet. 

4.2.3 Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara kommitténs ledamöter tillhanda senast sex 

kalenderdagar före respektive möte. 



 

4.2.4 Om kommitténs ordförande inte kan delta i ett sammanträde eller delar av ett sammanträde, 

ska övriga deltagande ledamöter inom sig utse en ordförande för sammanträdet. 

4.3 Närvaro- och yttranderätt 

4.3.1 Föreståndaren för Campus Solna och direktören vid SciLifeLab ska ha rätt att närvara och 

yttra sig vid kommitténs sammanträden. 

4.3.2 Av punkten 7.6 i fyrpartsöverenskommelsen framgår att den vetenskapliga direktören och 

integrationsdirektören vid Uppsala universitet ska ha rätt att närvara och yttra sig vid 

kommitténs sammanträden. 

4.3.3 Kommittén får besluta att även andra personer än de som anges i punkterna 4.3.1 och 4.3.2 ska 

ha rätt att närvara och yttra sig vid kommitténs sammanträden. 

4.4 Beslutsförhet och lika röstetal 

4.4.1 Kommittén är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande, varav minst en ledamot som 

är vetenskaplig direktör eller integrationsdirektör från varje part. 

4.4.2 Om det blir lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men beslutet måste biträdas av ledamöter 

som är vetenskapliga direktörer eller integrationsdirektörer från minst två av parterna. 

5 Föreståndaren för Campus Solna  

5.1 Föreståndaren för Campus Solna ska under kommittén för Campus Solna leda verksamheten 

vid Campus Solna. I föreståndarens uppgifter ingår att ge det stöd till kommittén som anges i 

punkten 4.1.1. 

5.2 I föreståndarens uppgifter ingår också att   

a) rapportera till kommittén för Campus Solna och hålla direktören vid SciLifeLab 

informerad om verksamheten vid Campus Solna, 

b) vara huvudföredragande i kommittén för Campus Solna, förse kommittén med underlag 

för beslut och ansvara för att kommitténs beslut verkställs,  

c) arbetsleda den personal som står till föreståndarens förfogande, och 

d) sammankalla sådana samrådsfora som anges i punkten 8.1. 

5.3 Föreståndaren ska ingå i SciLifeLabs direktörs ledningsråd. 

6 Fördelning och debitering av kostnader 

6.1 Administrationen och driften av Campus Solna är förenade med kostnader. Det avser 

a) kostnader för hyra av lokaler, 

b) kostnader för basservice (s.k. General Service Costs, GSC), 

c) kostnader för laboratorieverksamhet (s.k. Laboratory Service Costs, LSC), och 



 

d) gemensamma kostnader för anpassning och förvaltning av den fysiska miljön (s.k. 

Common Costs, CC), såsom ombyggnationer, säkerhet och inredning, och som inte avser 

löpande kostnader. 

6.2 De kostnader som avses i punkten 6.1. ska i fråga om 

a)−c) fördelas och debiteras av Kungl. Tekniska högskolan mellan respektive nyttjare av 

lokalerna enligt riktlinjer som beslutas av kommittén för Campus Solna enligt punkten 4.1.2 

b), och 

d) fördelas mellan parterna och genom det nationella anslaget efter äskande till styrelsen för 

SciLifeLab samt debiteras av Kungl. Tekniska högskolan enligt de riktlinjer som beslutas av 

kommittén för Campus Solna enligt punkten 4.1.2 b). 

Vidare ska parterna ansvara solidariskt för eventuella underskott i hyresintäkterna. 

7 Verksamhetsstöd 

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

verksamhetsstödet för den verksamhet som bedrivs vid Campus Solna. 

7.2 Anställningar för verksamhetsstödet ska så långt som möjligt samlas hos Kungl. Tekniska 

högskolan. 

8 Samrådsfora 

8.1 För att säkerställa och utveckla samverkan mellan parterna när det gäller verksamhetsstöd för 

verksamheten vid Campus Solna ska det finnas samrådsfora för följande områden: 1) säkerhet 

och arbetsplats, 2) IT och informationssäkerhet, 3) ekonomi och 4) upphandling. 

8.2 Av punkten 5.2 d) framgår att föreståndaren för Campus Solna ska sammankalla de 

samrådsfora som anges i punkten 8.1. 

9 Arbetsmiljö 

Mellan parterna gäller för närvarande en överenskommelse om samordning av 

arbetsmiljöarbetet vid SciLifeLab (Kungl. Tekniska högskolans diarienummer V-2017-0589). 

10 Överenskommelsens giltighetstid och upphörande av 
överenskommelse 

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

undertecknats av samtliga parter. 

10.2 Överenskommelsen ersätter överenskommelsen om Campus Solna mellan Karolinska 

institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet avseende SciLifeLab  

2017-07-01 som undertecknats den 14 juni, 19 juni respektive 20 juni 2017 (KTH:s 

diarienummer V-2017-0566) och som upphör att gälla. 

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

skriftligen till alla parter. 



 

11 Övrigt 

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

exemplar.  
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Härmed bekräftas att undertecknad har tagit del av överenskommelsen mellan Karolinska institutet, 

Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet om samverkan avseende verksamhet inom 

SciLifeLab vid Campus Solna. 

 

Stockholm den 5 oktober 2022 

 

SciLifeLab 

 

Olli Kallioniemi, direktör SciLifeLab 

 

 

 

 


