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§1. Ingress 
Det övergripande syftet för detta nationella strategiska innovationsprogram är att genom samverkan 

möta ett antal globala utmaningar och därigenom skapa förutsättningar för internationell 

konkurrenskraft och attraktionskraft för svenska aktörer verksamma inom innovationsområdet 

”Resurs- och avfallshantering”. Målet med samverkan är förnyelse av befintliga, och stimulans av 

framtida innovationsområden samt stärkt branschöverskridande kompetens, kunskap, teknik- och 

tjänsteutveckling. 

 

RE:Source är en nationell kraftsamling som drivs av en gemensam vision: Sverige skall bli 

världsledande på att minimera och nyttiggöra 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 ett strategiskt innovationsprogram som består 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 verksamhetsår eller vid behov och beslutas därefter av stämman.  Alla dessa dokument finns 

tillgängliga på webbsidan resource-sip.se. 

 

Budgeterade totala gemensamma finansiella åtaganden för RE:Source under Etappen 2016-2018 

uppgår till 220 miljoner SEK. Verksamheten inom RE:Source finansieras med upp till 110 miljoner 

SEK i offentliga medel från myndigheterna och områdets aktörer ska bidra till programmets totala 

finansiering med minst lika mycket. 

 

RE:Source delfinansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas, med Energimyndigheten 

som huvudansvarig myndighet för programmet. Myndigheternas reserverade budget för 

programaktiviteter samt programkoordinering beskrivs i Myndigheternas beslut för varje Etapp. 

 

§2. Definitioner 
Aktivitet: Med ”Aktivitet” avses de projekt och verksamhetsförslag som är godkända av Program-

styrelsen och beviljade av Energimyndigheten. 

Aktör: Med ”Aktör” avses en organisation och förening verksamma inom innovationsområdet. 

Aktörsgrupp: Med ”Aktörsgrupp” avses grupperingar av Aktörer inom näringsliv, offentlig 

verksamhet och forskning. 

Bakgrundsinformation: Med ”Bakgrundsinformation” avses information som Medlem offentliggör 

eller delger annan Medlem under avtalstiden. 

Etapp: Med ”Etapp” avses en period på tre år.  

Medlem: Med ”Medlem” avses en Aktör som har signerat Samarbetsavtalet för RE:Source. 

Myndigheter: Med ”Myndigheter” menas programfinansierande myndighet, dvs Energi-

myndigheten, VINNOVA och Formas. 

Naturainsats: Med ”Naturainsats” avses av Programstyrelsen i förväg godkända icke monetära 

insatser från Aktörer. 

Programbeskrivning: Med ”Programbeskrivning” menas det dokument som beskriver RE:Sources 

verksamhet och organisation. Programbeskrivningen är godkänd av Programstyrelsen och Energi-

myndigheten. 

Programchef: Med ”Programchef” menas den som ansvarar för samordning av RE:Sources 

verksamhet och Programkontor. 

Programkontor: Med ”Programkontor” avses Programledning, verktygsledare, 

programkommunikatörer och administratör. 
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Programledning: Med ”Programledning” menas Programchef, Innovationsledare och Temaledare 

för RE:Source. 

Programstrategiska arbetsuppgifter: Med ”Programstrategiska arbetsuppgifter” menas arbete i 

Programstyrelse, Strategiskt råd, Programkontor samt revidering av långsiktiga och kortsiktiga 

programmål, uppdatering av programagenda samt kvalitetsgranskande och stöd till projekt.  

Programstyrelse: Med ”Programstyrelse” menas RE:Sources högsta verkställande organ som styr 

över verksamheten i RE:Source inom Programbeskrivningens ramar. 

Resultat: Med ”Resultat” avses information som framkommer under avtalstiden som en direkt följd 

av Medlems engagemang i RE:Source. Om Medlem kan visa att information uppkommit utanför 

samarbetet inom RE:Source ska denna information inte räknas som Resultat. I begreppet Resultat 

omfattas även de immaterialrättigheter som uppkommer ur eller ansöks om för Resultat såsom patent, 

upphovsrätt, varumärkesrätt och mönsterrätt. 

Stämma: Med ”Stämma” avses sammanträde av Medlemmar i enlighet med Organisations-

handboken, för behandling av RE:Sources angelägenheter. Stämman är det högsta beslutande organet 

i RE:Source. 

Verksamhetsår 1: Avser perioden från 160201 till 161231. 

Verksamhetsår 2: Avser perioden från 170101 till 171231. 

Verksamhetsår 3: Avser perioden från 180101 till 181231. 

Värdorganisation: ”Värdorganisation” för RE:Source är SP.  

 

§3. Ekonomiska åtaganden genom Naturainsats 
§3.1 Riktlinjer för Naturainsatser 
Beräkning av insatser i RE:Source i form av Naturainsatser följer de regler som är preciserade i 

Energimyndighetens riktlinjer som finns tillgängliga på Energimyndighetens hemsida. 

Utgångspunkten för dessa är att utgifter beräknas som havda kostnader utan vinstpålägg och att alla 

persontimmar räknas enligt Energimyndighetens riktlinjer för timtaxor. Alla rapporterade kostnader 

skall vara reviderbara. Naturainsatser redovisas till RE:Source fördelade på arbetstimmar och 

kostnader enligt en av Programledningen framtagen mall.  

 

En förutsättning för att insatser inom en Aktivitet ska räknas som Naturainsatser är att Aktiviteten är 

godkänd av Programstyrelsen. 

 

§3.2 Medlemmars ekonomiska åtaganden 
Att vara Medlem är inte förbundet med någon kontant medlemsavgift till innovationsprogrammet 

RE:Source. Ett centralt syfte med ett innovationsprogram är samverkan mellan olika aktörsgrupper 

som genom sina kunskaper och erfarenheter bidrar till utvecklingen av området. Medlemmar i 

RE:Source förväntas därför bidra till programmet med Naturainsatser förknippade med 

Programstrategiska arbetsuppgifter. Tabell 1 nedan anger riktlinjer för nivåer på Naturainsatser 

kopplade till Medlemmens storlek. Den gällande nivån anges i det signerade Samarbetsavtalet och 

bestäms i dialog mellan Medlem och Programledning. Det åligger Programledningen att årligen 

insamla signerade rapporter om nedlagda naturainsatser från Medlemmar. Natura kan omfördelas 

mellan de tre Verksamhetsåren inom Etappen. 

 

Tabell 1: Förväntade lägsta årliga Naturainsatser från Medlemmar i RE:Source 

Antal anställda 1-10 11-50 51-250 >250 

Naturainsats i timmar/år 10 20 40 80 

 

§4. Medlems rättigheter och skyldigheter 
Varje Medlem i RE:Source har möjlighet att påverka verksamheten genom en röst på Stämman, vilket 

betyder att välja Programstyrelse och besluta om verksamhetens inriktning och prioritering inom 

gällande programbeslut för Etappen. Som Medlem kan man nomineras till ledamot av strategiskt råd, 

Programstyrelse, Programkontor och valberedning. Medlem har rätt att få sin organisations logotyp 
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visad på programmets hemsida samt i andra sammanhang där syftet är att visa på medlemskap i 

RE:Source. Medlem har rätt att använda RE:Sources logotyp och varumärke i sin marknadsföring. 

 

Medlem ansvarar gentemot övriga Medlemmar för sina anställda och för konsulter, underleverantörer 

och andra anlitade medhjälpare såsom för sig själv. 

 

§4.1 Värdorganisations rättigheter och skyldigheter 
Som Värdorganisation är SP:s rättigheter och skyldigheter jämställda med en medlems. 

 

§4.1.1 SP:s ekonomiska åtagande 
SP åtar sig att stödja verksamheten genom att upplåta lokaler, samt förvalta och bistå med 

ekonomisystem och administrativa rutiner för RE:Source vilka möjliggör revision. Detta arbete 

motsvarar en Naturainsats till ett värde av 150 kSEK per år. 

 

§5. Insyn och revision 
Finansierande Myndigheter har en självständig rätt att genom en utsedd auktoriserad revisor granska 

redovisningen av kostnader och verksamhet inom RE:Source. 

 

§6. Medlemskap 
Nya Medlemmar kan ansluta sig till RE:Source genom att deklarera viljan att stödja RE:Source med 

en skriftlig ansökan där deras intressen, behov och kompetens beskrivs enligt en gällande RE:Source 

mall. Programkontoret bereder ansökningar från Aktörer inför godkännande i Programstyrelsen. Alla 

Aktörer som vill bidra till verksamheten och som undertecknar RE:Sources Samarbetsavtal 

kvalificerar sig för att bli Medlem. Medlem kan lämna RE:Source när som helst efter ansökan om 

utträde (§9.1) men medlemsförteckning uppdateras i samband med Stämma.  

 

§7. Resultat och Bakgrundsinformation 
 

§7.1 Utbyte och nyttjande av Bakgrundsinformation 
Verksamheten inom RE:Source ska baseras på ett öppet förtroendefullt samarbete. Avsikten är att 

tillgodose såväl forskarnas intresse att publicera som andra Aktörers intressen. Utbyte och nyttjande av 

Bakgrundsinformation är en central del i utveckling av innovationsområdet och programmet.  

   

§7.2 Ägande och nyttjande av Resultat 
RE:Source ska generera Resultat som syftar till att skapa konkurrenskraft och attraktionskraft för 

svenska Aktörer gentemot internationella konkurrenter. Samtidigt ska RE:Source stå för ett öppet 

nätverksklimat och kunna delge Resultat från genomförda programaktiviteter i enlighet med §8. 

Offentliggörande av Resultat ska följa RE:Sources kommunikationsstrategi (finns att ladda ner på 

webbsidan resource-sip.se) samt att det ska anges att arbetet utförts med stöd från VINNOVA, 

Energimyndigheten och Formas inom ramen för satsningen på Strategiska innovationsområden. 

 

Intellektuella tillgångar kommer framförallt att genereras i de projekt som söks via Myndigheternas 

kanaler och Energimyndighetens villkor gäller vid beslut om projektstöd. Specifika projektavtal 

innefattande sekretess och immaterialrättigheter kommer att tas fram inom varje sådant projekt av de 

ingående Aktörerna om det finns behov av sådana. Resultat får nyttjas av RE:Source och är öppna och 

tillgängliga för alla om inget annat avtalas. Projektgruppen måste alltid godkänna att Resultat nyttjas 

och kommuniceras innan projekt är slutrapporterat. 

 

Publicering av Resultat och hantering av annan information ska ske i enlighet med sekretessreglerna 

(§8) i detta Samarbetsavtal. 

 

http://www.resource-sip.se/
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§8. Sekretess 
Medlemmar är medvetna om att de genom samverkan i RE:Source kan komma att delge varandra 

Bakgrundsinformation som är av företagshemlig natur som berör kunskap, affärshemligheter eller 

annan Bakgrundsinformation. Medlemmar åtar sig att inte utnyttja eller röja Bakgrundsinformation 

som de får del av till tredje part utan skriftligt samtycke från den som först har delgivit och som äger 

Bakgrundsinformationen. Vidare åtar sig Medlemmar att inte använda Bakgrundsinformation som de 

erhåller genom samverkan i RE:Source för andra ändamål än att uppfylla syftet med samverkan enligt 

detta avtal. 

 

Ovan nämnda sekretess ska inte gälla följande Bakgrundsinformation: 

 som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom mottagarens brott 

mot innehållet i detta avtal; 

 som mottagaren kan visa att denne redan kände till innan han mottog den av ägaren av 

Bakgrundsinformationen; och 

 som Medlem mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av 

sekretessplikt i förhållande till denne. 

 

För offentliga finansiärer, lärosäten och andra myndigheter gäller offentlighetsprincipen. Dessa gör sig 

ej skyldiga till avtalsbrott i de fall de på grund av offentlighetsprincipen tvingas lämna ut uppgifter. 

Sekretess gäller för konfidentiell information i den mån annat ej följer av offentlighetsprincipen. Det 

åligger Aktörer som omfattas av offentlighetsprincipen att vidta erforderliga åtgärder för att tillse att 

konfidentiell information ej lämnas ut till obehörig. 

 

§9. Avtalstid 
När Medlemmar har godkänt programmets slutrapport för Etappen upphör Samarbetsavtalet att gälla 

om Stämman så beslutar. Befintligt Samarbetsavtal kan övergå till nästkommande Etapp om Stämman 

så beslutar. Befintliga Medlemmar kan därmed förlänga medlemskapet med det befintliga 

Samarbetsavtalet om Medlem så önskar utan att ett nytt Samarbetsavtal behöver signeras. 

Samarbetsavtalet kan komma att uppdateras och korrigeras, och ska för att bli gällande godkännas 

enligt §10. 

 

§9.1 Förtida frånträdande av Medlem 
Medlem får frånträda detta avtal när som helst med sex månaders uppsägningstid. Det åligger Medlem 

att fullgöra samtliga sina förpliktelser i pågående Programstrategiska arbetsuppgifter under 

uppsägningstiden. Det utlovade ekonomiska åtagandet genom Naturainsatser reglerat i §3.3 ska 

fullgöras till den del som motsvaras av uppsägningstiden. 

 

Utträdande Medlems åtagande inom RE:Source får överlåtas till annan Medlem om båda så önskar 

och Programstyrelsen godkänner det. Överlåtande Medlems samtliga rättigheter och skyldigheter 

övergår då till övertagande Medlem. 

 

§9.2 Förtida upphörande av programmet 
Stämman får besluta om förtida upphörande av RE:Source. Beslutet ska fattas vid två på varandra 

efterföljande Stämmor, varav den ena är ordinarie Stämma. 

 

Det åligger Programstyrelsen att i samråd med Myndigheterna upprätta en avvecklingsplan innan 

beslut om förtida upphörande fattas. 
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§10. Ändringar i avtalet 
§10.1 Ändringar och tillägg i Samarbetsavtalet 
Ändringar av och tillägg till detta avtal sker i de former som anges i Organisationshandboken 

beträffande Stämman. Samarbetsavtalet kan komma att uppdateras och korrigeras, och ska för att bli 

gällande godkännas av Stämman. RE:Sources Programledning ska skriftligen senast 30 dagar innan 

förändringarna planeras att träda i kraft meddela Medlemmar avtalsvillkorsförändring. 

 

Om förändringarna inte innebär några ändringar i rättigheter och skyldigheter från Medlem krävs inte 

en ny signering av Medlem. 

 

§10.1.1 Mindre ändringar och tillägg 
Under avtalsperioden kan Programstyrelsen komma att föreslå mindre förändringar och 

kompletteringar i avtalet som inte är av den art att de behöver godkännas av Stämman. Program-

ledningen ska skriftligen senast 30 dagar innan förändringarna planeras att träda i kraft meddela 

Medlemmar avtalsvillkorsförändring. Medlemmar har därvid rätt att, senast 30 dagar efter avsänt 

meddelande, skriftligen kräva extra Stämma där förändringen beslutas eller säga upp avtalet enligt 

§9.1. Avtalet upphör därefter sex månader efter uppsägningen eller vid Stämman om den hålls 

tidigare. 

 

Om förändringarna inte innebär några ändringar i rättigheter och skyldigheter från Medlem krävs inte 

en ny signering av Medlem. 

 

§11. Uteslutning av Medlem 
Stämman får fatta beslut om uteslutning av Medlem om Medlemmen väsentligt åsidosätter sina 

skyldigheter enligt detta avtal och väsentligen motverkar innovationsprogrammets övergripande syfte 

enligt §1 och utveckling enligt Programbeskrivning. 

 

§11.1 Medlem i konkurs 
Om en Medlem försätts i konkurs, skall Medlems konkursbo uteslutas ur RE:Source som fortsätter sin 

verksamhet med övriga Medlemmar. 

 

§12. Avtalsbrott 
Medlem som bryter mot detta avtal är på begäran av Medlem som påverkas av avtalsbrottet skyldig att 

vidta rättelse och fullgöra sina skyldigheter om fullgörelse rimligen kan fordras.  

 

Medlem som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar annan Medlem skada genom att bryta mot detta 

avtal, skall ersätta skadan. Skadan skall anses uppgå till 100 kSEK om inte skadelidande Medlem visar 

att skadan överstiger detta belopp eller avtalsbrytande Medlem visar att skadan är mindre. Avtalsbrott 

får inte åberopas om det inte påtalas inom skälig tid från att det upptäcktes eller borde ha upptäckts 

(reklamation). Avtalsbrott får dock åberopas även om reklamation inte har skett, om den 

avtalsbrytande Medlemmen har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 

 

Om flera Medlemmar drabbats samfällt av avtalsbrottet får krav på rättelse eller fullgörelse av den 

avtalsbrytande Medlemmens skyldigheter framföras av Medlemmarna samfällt eller av 

Programstyrelsen.  

 

Regler om uteslutning av Medlem på grund av avtalsbrott m.m. beskrivs i §11. 

 

§13. Efterföljande avtalsverkningar 
Bestämmelser gällande ägande och nyttjande av Resultat och Bakgrundsinformation i § 7 och 8 ska 

fortsätta att gälla så länge de har praktisk betydelse utan hinder av att avtalstiden gått till ända eller 
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avtalet upphör i förtid. Dessa bestämmelser fortsätter även att gälla beträffande Medlem som frånträtt 

avtalet i förtid eller som har uteslutits. Sådan Medlem har dessutom att låta övriga Medlemmar 

fortsätta att nyttja dennes Bakgrundsinformation under återstående avtalstid inom ramen för gällande 

sekretessregler §8. 

 

§14. Meddelande och underrättelser 
Om detta avtal anger att meddelande eller underrättelse skall ske skriftligen, skall även meddelanden 

via telefax och e-post gälla som skriftliga. Meddelanden till Medlem med anledning av dennes 

avtalsbrott får åberopas även om de försenas, förvanskas eller inte kommer mottagaren till handa, 

förutsatt att meddelandet har avsänts på ett ändamålsenligt sätt. Befordring av övriga meddelanden 

sker på avsändarens risk. 

 

§15. Tvistlösning 
Medlemmar åtar sig att försöka lösa tvister i anledning av detta avtal genom förhandlingar och åtar sig 

att inte inleda ett rättsligt förfarande innan nedanstående förfaranden har iakttagits.  

 

Om en meningsmotsättning uppstår som inte kan lösas inom tio arbetsdagar av personer på operativ 

nivå hos inblandade Medlemmar, får berörd Medlem hos Programstyrelsen påkalla att förhandlingar 

(medling) skall inledas mellan berörda Medlemmars verkställande ledningar eller motsvarande och 

företrädare för RE:Source (medlare), vilka utses av Programstyrelsen. 

 

Om inte medlingen leder till en lösning inom 60 arbetsdagar från det att medlare utsetts, eller inom 

den längre tid som berörda Medlemmar skriftligen enar sig om, får Medlem inleda rättsligt förfarande 

genom att påkalla ett skiljeförfarande inför Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

Institutet får avgöra om förfarandet skall handläggas genom ett förenklat förfarande eller genom 

sedvanlig skiljedomstol. Förfarandet skall äga rum i Stockholm. Rättegångsbalkens regler om 

rättegångskostnader skall äga tillämpning. 

 

Medlem ska under avtalstiden fortsätta att fullgöra sina förpliktelser även om den anser att annan 

Medlem begått avtalsbrott, såvida Programstyrelsen inte beslutar annat för att avvärja risk för skada. 

  



 

                                          Samarbetsavtal RE:Source Etapp 1                                           7 av 7 

 

Detta avtal träder i kraft när båda parter har undertecknat. Avtalet har upprättats i ett originalexemplar 

som förvaras hos SP. En kopia på det signerade avtalet skickas till Medlem.  

 

 

Som Medlem i RE:Source avser vi som organisation att bidra med Programstrategiska arbetsuppgifter 

 

motsvarande en Naturainsats av _________________timmar/år. 

 

 

__________________________den ____________ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Organisation 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Underskrift (firmatecknare eller annan behörig person) 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Namnförtydligande av behörig  

 

 

 

 

__________________________den ____________ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Behörig firmatecknare eller annan behörig person,  

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 


