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Samverkansavtal för centrumbildning  

- TräCentrum Norr (”TCN” eller ”Centret”)  
 

 

INGRESS 

Den gemensamma visionen för TräCentrum Norr och dess parter är att 
genom nya/utvecklade processer, produkter och tjänster göra det möjligt för 
den regionala och den nationella svenska träindustrin att öka förädlingsvärde, 
öka effektivitet, erhålla stärkt konkurrenskraft och därmed öka tillväxten 
inom sektorn till gagn för såväl företag och bransch som hela samhället. För 
att förverkliga detta har TCN följande strategier: 

 

 Fördjupad samverkan mellan forskning (akademi och institut) och 
näringsliv (processägare, utrustningsleverantörer och kunskapsföretag) 
för att uppnå målet att skapa en stark FoU-verksamhet. 

 Vidareutveckla TCN som innovationsnätverk mot ökad kreativitet 
och utvecklingskraft. 

 FoU-verksamheten koncentreras till industristyrda, behovsorienterade 
genomförandeprojekt med starkt tillämpningsfokus. 

 Generera nya idéer och problemlösningar samt bidra till synergier 
mellan företag. 

 Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn 

 Ökad personalrörlighet mellan industri och FoU 

 

Verksamheten ska bedrivas huvudsakligen som projektverksamhet, genom att 
avtalets parter och andra projektparter tillskjuter pengar, eget arbete eller 
andra värden mot erhållande av förmåner såsom forskningsresultat, 
kompetensutveckling och tillgång till information i övrigt. 

Den samverkan som parterna etablerar skall omfatta företag/offentliga 
organisationer/och/eller andra sammanslutningar som är verksamma inom 
Centrets verksamhetsområde. 

Avtal om grundläggande villkor och förhållanden för parternas samverkan 
avseende forskning/utveckling/utbildning/övriga samverkansaktiviteter inom 
TräCentrum Norr vid Luleå tekniska universitet (LTU) slutes enligt nedan. 

Centret är bildat när rektor vid LTU fattat beslut om inrättande och samtliga 
grundande avtalsparter har påtecknat detta samverkansavtal. 

 

1 PARTER OCH NÄTVERK 

Parterna är indelade i grundande avtalsparter och tillkommande avtalsparter. 

Grundande avtalsparter är de som grundar Centret. Tillkommande 
avtalsparter, är de som enligt detta avtal efter grundandet av Centret har fått 
tillträde som part. 

Avtalsparter är de till detta avtal, i bilaga 1 angivna parterna. I samband med 
att en tillkommande part ansluter sig till avtalet skall en uppdaterad version av 
bilaga 1 upprättas. 

Part får inte utan andra parternas tillstånd sätta annan i sitt ställe för att utföra 
vad som åligger part enligt samverkansavtalet eller förekommande 
projektavtal. 
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1.1 Förutsättningar för tillträde 

Grundande avtalspart anses ha tillträtt samverkan när detta avtal har 
påtecknats. 

Tillträde till samverkan under avtalet av andra än de som är grundande 
avtalsparter skall beslutas av styrelsen. 

Som villkor för tillträde skall krävas att tillkommande part skriftligt accepterar 
gällande villkor för samverkan genom att påteckna en kopia av detta 
samverkansavtal och att parten lämnar överenskommet finansiellt tillskott till 
verksamheten. 

 

1.2 Projektpart 

Med projektpart avses part eller annan av styrelsen godkänd deltagare som 
signerat projektavtal och deltar i projekt. 

 

1.3 Nätverk  

Till Centret kan ett nätverk av andra intressenter, som önskar tillgång till 
Centrets aktiviteter och information, knytas. De närmare formerna för 
tillträde till sådant nätverk beslutas av styrelsen. 

 

2 ORGANISATION 

 

2.1 Organisatorisk hemvist vid LTU 

TräCentrum Norr vid LTU är organisatoriskt placerat vid institutionen för 
teknikvetenskap och matematik (Skellefteå). Prefekten ansvarar närmast under 

rektor för verksamheten.  

 

2.1.1 Andra anknutna institutioner 

Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska 
universitet har anknytning till Centrats verksamhet inom området industriellt 
träbyggande. 

 

2.2 Styrelse 

Verksamheten vid TräCentrum Norr leds av en styrelse bestående av en 
representant från varje grundande part jämte en representant för varje 
tillkommande avtalspart.    

En ledamot skall utses för varje grundande avtalspart. Motsvarande gäller för 
tillkommande avtalsparter.  

Prefekten fattar beslut om vilka personer som skall ingå i styrelsen, efter 
förslag från parterna, samt ordförande i styrelsen. Även person som inte 

representerar part i Centrat kan utses till ordförande.  

Styrelsen skall utses för en period om ett år.  

Styrelsen är beslutför vid möten då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Parterna är bundna av beslut som biträds av majoriteten av totala 
antalet närvarande ledamöter om inte annat stadgats i detta samarbetsavtal. 

Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal, har ordföranden utslagsröst. 
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2.2.1 Styrelsens uppgifter 

Det är styrelsens uppgift att leda Centrets verksamhet. Styrelsen ska utarbeta 
en gemensam vision och ta fram en strategisk plan med mål och delmål för 
den verksamhet som ska bedrivas. Den strategiska planen skall uppdateras när 
så erfordras. 

Inför varje nytt verksamhets- och budgetår, skall styrelsen ta fram en 
verksamhetsplan och budget som speglar den verksamhet som parterna avser 
bedriva under det kommande året. 

Verksamhetsplanen och budgeten, skall fastställas av prefekten i anslutning till 
rektors beslut att fastställa verksamhetsuppdrag för institutionen.  

Styrelsen ansvarar inför prefekten för att verksamheten bedrivs inom de ramar 
som fastställts. 

 

2.3 Verksamhetsledare 

Prefekten utser, efter samråd med styrelsen, en verksamhetsledare som 
ansvarar för Centrets löpande verksamhet. 

 

2.4 Vetenskapligt råd 

För vetenskaplig förankring av Centrets verksamhet kan ett vetenskapligt råd 
inrättas. Rådet ska i förevarande fall bestå av tre ledamöter. Dessa ledamöter 
utses av prefekten efter förslag från styrelsen. 

 

3 PROJEKT 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet under samverkansavtalet sker i 
projektform och dokumenteras i separata projektavtal. Ett projekt är en 
verksamhet definierad och avgränsad genom ett projektavtal. Projektavtalet 
reglerar förhållandena mellan parterna i ett projekt.  

Med projektinformation avses all icke allmänt känd information, såväl 
bakgrundsinformation som förgrundsinformation, som förmedlats mellan 
projektparter inom ramen för projekt. 

 

3.1 Projektavtal 

Projektavtal skall bland annat innehålla följande information: 

 Projektmål, inklusive bakgrund, syfte, mål och avgränsning 

 Projektorganisation, inklusive projektägare, styrgrupp, projektledare 
och samtliga projektparter 

 Projektparternas ansvar i projektet 

 Projektplan, inklusive tidsplan, resursplan och leveransplan 

 Projektbudget, inklusive intäkts- och kostnadskalkyler 

 Hur Förgrund skall användas och spridas 

 

3.2 Forskningsledare och projektledare 

Varje projekt skall ha en utsedd projektledare. 

Projektledaren har operativt ansvar för att projektet genomförs och 
avrapporteras på avtalat sätt. 

 



 
 

 4 (12) 
 

3.3 Externa projektparter 

Andra än parter i detta avtal kan efter enhälligt beslut av styrelsen tillåtas delta 
i projekt. 

Parterna skall tillse att projektpart som inte är part i samverkansavtalet, får 
kunskap om de regler som gäller för samverkan mellan parterna och som 
också skall gälla sådan projektpart. 

 

3.4 Underavtal 

Det åligger projektpart att träffa erforderliga avtal med hos sig anställd 
personal och eventuellt anlitade underkonsulter så att villkor enligt detta avtal 

kan fullföljas.  

 

3.5 Beslut om start av projekt 

Start av nytt projekt liksom förändring av pågående projekt beslutas av 
styrelsen genom godkännande av nytt respektive uppdaterat projektavtal 
enligt ovan, som överenskommits mellan samtliga projektparter. 

 

3.6 Avrapportering av projekt 

Projektrapportering sker kvartalsvis innehållande: 

 Progression och resultat relativt plan 

 Förbrukade resurser och kostnader relativt budget 

 Eventuella problem 

 Möjligheter och risker 

 Framtidsbedömning och förslag 

Projektavslut sker genom slutrapportering från projektet till styrelsen. 
Slutrapporten beskriver projektets resultat och erfarenheter samt en 
ekonomisk slutredovisning. Slutrapporten ska även föreslås hur förgrund ska 
förvaltas och kommersialiseras. 

 

3.7 Förgrund, immaterialrätt och skydd 

Samverkan är inriktad på grundläggande kunskapsuppbyggnad, avsedd för ett 
brett utnyttjande varvid dock gäller att: 

Förgrund skall ägas av projektpart som genererat densamma.  

Med förgrund avses all inte tidigare allmänt känd information, inklusive 
uppfinningar, eventuella patent, upphovsrätter, designskydd och 
datorprogram oavsett kod, som tillkommit inom ramen för ett projekt och 
genererats av projektpart eller för projektpart arbetande underleverantör. 

Om förgrund genererats av flera projektparter tillsammans, skall förgrunden 
ägas med samäganderätt för dessa parter, om inte projektparterna genom ett 

avtal beslutat om annat. 

Projektpart i specifikt projekt har rätt att kostnadsfritt i sin egen verksamhet, 
använda förgrund från projektet som skapats eller ägs av annan projektpart i 
projektet om denna förmedlats till part i projektet, utan förbehåll om 
användningen. I användningen ingår rätten att låta åt sig framställa och 
tillverka vilka som helst produkter och tjänster baserade på sådan förmedlad 
och mottagen förgrund, men inte rätt att bevilja underlicens till tredje part. 
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Projektpart som ensamt finansierat ett projekt, skall ha option på att förvärva 
projektresultat framtagna inom detta projekt. Villkor för förvärv skall vara 
föremål för förhandling och avtalas separat mellan aktuella projektparter. 

Ägare till förgrund som kan skyddas genom patent, bruksmönster eller 
mönster avgör och bekostar själv eventuellt sådant skydd. 

Parterna är medvetna om att extern bidragsgivare kan, som villkor för 
bidraget, komma att uppställa krav på villkor beträffande projektinformation. 

Avvikelser i visst projekt från ovanstående villkor avseende förgrund, 
immaterialrätt och skydd skall godkännas av samtliga projektparter och 
Centrets styrelse. 

 

3.8 Rätt till bakgrund 

Äganderätt till bakgrund påverkas inte av detta avtal. 

Med bakgrund avses all inte tidigare allmänt känd information, inklusive 
uppfinningar, eventuella patent, upphovsrätter, designskydd och 
datorprogram oavsett kod, som inte är förgrund och som är ägd eller 
kontrollerad av projektpart, inom samma område eller områden som är 
relaterade till projektet. 

Projektpart har rätt att låta bakgrund ingå i ett projekt, med förbehåll för 
senare användning. 

Projektpart skall dock ha rätt att på skäliga villkor förvärva en nyttjanderätt till 
bakgrund som ägs av annan projektpart i den utsträckning som krävs för att 
kunna nyttja den förgrund som uppkommit under samma projekt. 

 

3.9  Sekretess och publicering  

Projektparterna ska skapa goda förutsättningar i projekt genom ett rikligt och 
öppet informationsbyte och kan härvid komma att lämna varandra 
projektinformation av konfidentiell natur, såsom information för vilket 
immaterialrättsligt skydd sökes eller information av affärsstrategisk betydelse 
för ägande eller kontrollerande projektpart. 

 

3.9.1 Sekretess 

På lämnande projektparts begäran om sekretess skall mottagande projektpart 
behandla dylik projektinformation konfidentiellt, med nedan angivna 
förutsättningar och begränsningar. 

Om projektpart begärt att lämnad information eller material skall anses som 
konfidentiell, skall denna märkas av mottagande part med texten 
”Konfidentiell information”. En bekräftelse av att informationen märkts skall 

omedelbart sändas till lämnande projektpart. 

 

Projektinformation är inte att anse som konfidentiell; 

 om projektinformationen blivit allmänt tillgänglig på annat sätt än 
genom brott mot detta avtal, 

 om mottagaren kände till informationen innan parten delgav den. 

Vid tvist har mottagaren bevisbördan för sin kännedom, eller 

 om mottagande part kan visa att han tagit fram projektinformationen 
själv eller som han kan visa att han fått från tredje man utan att vara 

bunden till tystnadsplikt i förhållande till denne. 
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3.9.2 Publicering 

Utifrån grundläggande behov inom forskning och forskarutbildning är tidig 
publicering av förgrund önskvärd. Första publicering är dock förbehållen den 
projektpart som tagit fram sådan förgrund. 

Part som avser publicera projektinformation skall bereda alla övriga 
projektparter tillfälle att under minst 30 dagar före publicering, granska och 
godkänna det material som avses publiceras. 

Skulle publikationen visa sig innehålla projektinformation som av Part 
angivits som konfidentiell, kan denna Part begära att sådan information ej tas 
med i publikationen. 

Skulle publikationen upptäckas innehålla Förgrund, för vilken projektpart inte 
tidigare angivit som konfidentiell, äger denna projektpart begära fördröjd 
publicering i upp till 6 månader från dag då projektinformationen sändes till 
projektparterna för granskning, för att kunna söka immaterialrättsligt skydd. 

Om part inte inom 30 dagar återkommit med synpunkter på den information 
som sänts ut för granskning, anses parten godkänt att projektinformationen 
publiceras.  

Parterna är överens om att inte använda varandras namn eller logotyper i 
marknadsföring eller som referens, utan att skriftligt tillstånd inhämtats från 
den part som berörs.  

 

3.9.3 Om allmänna handlingars offentlighet 

Parterna erinras om att de avtalsparter som är offentliga rättssubjekt har att 
hantera frågor rörande allmänna handlingars offentlighet enligt reglerna i 2 
kapitlet tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Det kan därför bli 
nödvändigt för dessa parter att göra avsteg från ovanstående bestämmelser.  

3.10 Ansvarsbegränsning i projekt 

Projektparts skadeståndsansvar avseende ren förmögenhetsskada som 
projektparten förorsakat av vårdslöshet är begränsat till direkt skada. 
Skadestånd utgår därvid endast för av annan part styrkta direkta kostnader och 
utgifter och begränsas till en summa som motsvarar två gånger projektpartens 
insats i projektet. Ansvaret omfattar i sådant fall inte indirekt skada såsom t.ex. 
utebliven inkomst, vinst eller besparing, produktionsbortfall, 

tredjemansskador eller följdskador.  

 

 I det fall ren förmögenhetsskada förorsakats avsiktligt, genom grov 
vårdslöshet eller genom brottslig handling, omfattar skadeståndskyldigheten 
såväl direkt skada som indirekt skada utan beloppsbegränsning. Motsvarande 

gäller även vid vårdslöst vållande av person eller sakskada 

 

Skulle det vara oskäligt betungande för en part att genomföra något åtagande i 

rätt tid, eller över huvud taget, på grund av arbetskonflikt eller annan 
omständighet som parten inte kan råda över, exempelvis brand, 
översvämning, krig eller naturkatastrof, skall parten vara berättigad att i skälig 
omfattning framflytta tiden för genomförande av åtagandet eller vara helt 

befriad därifrån.  

Part är inte ansvarig för att förgrund inte kan användas eller inte passar för 
något särkskilt ändamål eller för att förgrund skulle vara fritt från intrång i 
annans rätt. 
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4 FINANSIERING 

Finansiering av Centrets verksamhet sker dels genom avgifter, eget arbete 
eller liknande, dels genom direkt projektfinansiering. 

Inför varje nytt verksamhets– och budgetår skall styrelsen ta ställning till 
verksamhetens omfattning och utarbeta en budget. Av budgeten ska framgå 
vad varje avtalsparts finansiella bidrag till den planerade verksamheten liksom 
vilka belopp utöver det som förväntas finansiera verksamheten. 

Projekt med externa projektparter ska prioriteras. Parterna skall i samverkan 
söka ekonomiskt tillskott från externa finansiärer, med mål att tillskottet ska 
vara minst lika stort som de medel som parterna bidrar med. Ambitionen ska 
vara att få största möjliga uppväxling på tillskjutet kapital. 

 

4.1 Avgifter, eget arbete mm 

För grundande avtalsparter gäller följande avgifter under avtalets initiala löptid 

(ett år): 

 

Part SEK/år 

Skellefteå kommun 1 250 000 

LTU 1 000 000 

SCA  1 000 000 

Martinsons 600 000 

Sveaskog 500 000 

Norra Skogsägarna 400 000 

Sågverken Mellansverige 300 000 

Lindbäcks 300 000 

Sågab 200 000 

Piteå kommun 100 000 

Plusshus 75 000 

 

Ovan angivna summor skall erläggas halvårsvis. med den första inbetalningen 
genomförd innan starten på varje verksamhets- och budgetår. 

Part som skall erlägga ersättning genom eget arbete skall planera så att detta 
kan genomföras för varje verksamhetsår. Om antalet timmar inte genomförts, 
skall kvarvarande timmar omräknas till finansiellt bidrag som part har att 
erlägga innan det nya verksamhetsåret startar. Styrelsen skall efter samråd 
besluta om vilket finansiellt värde som skall åsättas de timmar som inte 

levererats av part. 

Styrelsen beslutar om de avgifter som skall gälla för tillkommande avtalsparter.  

Ingen part påtar sig någon ekonomiskt förpliktelse av vad slag det än må vara 
utöver vad som framgår av detta avtal, om särskild överenskommelse därom ej 
träffats. 
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4.2 Kostnader för projekt 

Kostnaderna för specifikt projekt finansieras genom 

 Finansiellt tillskott från parterna av de medel som tillskjutits i Centret 
eller 

 Eget arbete från projektpart eller 

 En kombination av finansiellt tillskott och eget arbete från part eller 

 Finansiellt tillskott eller genom eget arbete från extern 
projektdeltagare eller 

 Finansiellt tillskott från annan extern finansiär  

Med extern finansiär avses organisation som ger finansiellt tillskott till Centret 
eller projekt, utan att vara part eller projektpart. 

Styrelsen beslutar för varje särskilt fall om de rättigheter som skall gälla för 
stödjande extern finansiär med anledning av den finansiering som är aktuell 

om detta inte regleras i projektavtal. 

Om inte styrelsen beslutar annat skall medel från extern finansiär endast 
användas för projekt som projektparterna bedriver gemensamt. Det 
ankommer därmed på den projektpart som önskar bedriva ett projekt ensam 
att själv söka medel från extern finansiär för projektets finansiering. 

 

5 ÄNDRING I AVTALET 

Beslut om förändringar av detta avtal skall biträdas av samtliga parter. 

 

6 ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Skulle något villkor i avtalet inte kunna efterlevas på grund av ändrad lag eller 
annan författning skall avtalet likväl fortsätta att gälla, såvida inte grunderna 
för avtalet därigenom väsentligen ändrats eller villkoret utgjort en viktig 
förutsättning för någon av parterna att ingå i avtalet. Denna part får i sådant 
fall säga upp avtalet. I sådant fall gäller, i tillämpliga delar, vad som stadgats i 
p. 9 ”Avveckling av samarbetet”. 

 

7 AVTALSTID  

Avtalet träder ikraft när det undertecknats av parterna och därefter under en 
inledande period om 12 månader räknat från 2014-01-01. Sägs inte avtalet 
upp minst 3 månader före avtalsperiodens utgång av någon avtalspart, förlängs 
avtalet automatiskt med 12 månader åt gången. 

För tillkommande avtalsparter gäller avtalet för samma tidsperiod och regel för 
uppsägning som för grundande avtalsparter. 

Detta avtal ersätter det tidigare ingångna samverkansavtalet för TCN, som 
trädde ikraft 2005-07-01. Det tidigare samverkansavtalet skall dock tillämpas 

på pågående projekt som startats innan detta nya avtals ikraftträdande. 

 

8 AVVECKLING AV SAMARBETET 

Om grundande avtalspart, efter avtalets initiala löptid på ett år, säger upp 
samarbetsavtalet eller om parterna gemensamt kommer överens om att 
avveckla samarbetet, skall följande förutsättningar gälla. 
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 Om part säger upp avtalet, skall styrelsen undersöka möjligheten för 
kvarvarande grundande avtalsparter att driva verksamheten vidare 
alternativt undersöka möjligheten att knyta ny avtalspart till Centret. 

 Om verksamheten skall drivas vidare, skall de parterna upprätta ett 
nytt samarbetsavtal för verksamheten vid Centret. 

 Vid avveckling skall styrelsen planera för avvecklingen så att 
avvecklingskostnader och negativ påverkan på pågående projekt 
minimeras. 

 Parterna skall ha en i tiden obegränsad rätt att för egen del nyttja 
förgrund som utvecklats inom Centret i de projekt som parterna 
deltagit i, om inte ägande och nyttjanderätt undantagits för part i 
särskilt projektavtal. 

 

9 UTESLUTNING 

Om part inte utför vad som åligger denne enligt vad som avtalats eller på 
annat sätt överenskommits och dokumenterats och parten trots uppmaning 
inte inom 30 dagar vidtagit rättelse, så kan parten komma att uteslutas från 
samarbetet enligt detta avtal. 

Fråga om uteslutning av part skall avgöras av styrelsen, där den part som är 
föremål för fråga om uteslutning, får närvara, men inte har någon röst vid 
avgörandet av frågan. 

Part som utesluts, befrias inte från fullgörande av de ekonomiska förpliktelser 
som part godkänt för inneliggande verksamhetsår/budgetår. 

 

10 KONTRAKTSHANDLINGAR 

Projektparter ska för varje särskilt projekt avtala om de villkor som skall gälla 
för projektet. Skulle upprättade avtal komma att strida emot varandra skall de 
gälla mellan Projektparterna i nedan nämnd ordning. 

A. Projektavtalet 

B. Detta samverkansavtal 

Är inget särskilt avtalat i projektavtal, gäller samverkansavtalet. 

 

11 PROBLEM OCH TVIST 

Problem i samband med fullgörandet av och tolkningen av detta avtal skall tas 
upp och lösas av parterna i styrelsen. Kan inte styrelsen enas om en lösning, 
föreligger en tvist. 

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av allmän domstol. 

Om tvist föreligger mellan parter som har staten som huvudman, skall tvisten 
slutligt avgöras av lämpligt organ. I dessa fall ansvarar LTU för att hänskjuta 
tvisten till detta organ. 

 

12 INGET BOLAG 

Parternas samarbete enligt detta avtal har inte som syfte att konstituera eller 
driva verksamhet i bolagsform varför lag (1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag inte ska gälla för samarbetet.  
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Detta avtal har upprättats i 11 original där samtliga avtalsparter har tagit var sitt. 
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Bilaga 1 till TCN Samverkansavtal 

 

 

 

Parter i TCN Samverkansavtal 

 

Grundande avtalsparter är: 

Luleå tekniska universitet (LTU)  

SCA Forest Products AB (SCA Forest) 

Norra Skogsägarna Ek. för. (Norra Skogsägarna) 

Plusshus (Plusshus) 

Sveaskog Förvaltnings AB (Sveaskog) 

SÅGAB Sågverken i Norrland Ek. för. (Sågab) 

Martinsons Trä AB (Martinsons) 

Lindbäcks Bygg AB (Lindbäcks) 

Sågverken Mellansverige Service AB (Sågverken Mellansverige) 

Skellefteå kommun (Skellefteå kommun) 

Piteå kommun (Piteå kommun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


