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KK-stiftelsens remissvar på Slutbetänkande av Utredningen 
om styrning och finansiering av forskningsinfrastrukturer (SOU 2021:65) 

KK-stiftelsen stödjer generellt förslag i utredningen som bidrar till ökad tillgänglighet 
och möjliggör högre beläggningsgrad av forskningsinfrastruktur som är finansierad av 
offentliga medel. I detta sammanhang vill KK-stiftelsen poängtera att det ska åligga den 
som har ansvar för en forskningsinfrastruktur att aktivt verka för att infrastrukturen 
tillgängliggörs för såväl offentliga som privata aktörer i hela landet. 

Vidare stödjer KK-stiftelsen i sak vissa av de i utredningen presenterade förslagen och 
delar på samma sätt vissa av utredningens bedömningar. Dock delar stiftelsen 
betänkandets egen slutsats (10.5) att utredningens inriktningsförslag och bedömningar 
inte är konkretiserade på ett sådant sätt att det är möjligt att analysera de slutgiltiga 
konsekvenserna. Stiftelsen avböjer därför från att kommentera de inriktningsförslag och 
bedömningar som presenteras i utredningen.  

Vidare vill stiftelsen framföra sin åsikt att utredningen visar tydliga brister i beskrivning 
och (om möjligt) kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna av de förslag som 
lämnas. Dessutom saknas jämställdhetsperspektivet i analysen samt de 
verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förslagen. 

KK-stiftelsens synpunkter 
Nedan lämnar KK-stiftelsen synpunkter på och kommenterar de avsnitt i utredningen 
som markerats som förslag i Kapitel 8. Förslag och alternativ: 

8.3.1 Reglera inte men utveckla styrningen: Stiftelsen stödjer förslaget om ökad 
samverkan i sak men kan inte ta ställning till utredningens förslag då förslaget inte kan 
anses vara tillräckligt konkretiserat (se betänkandets avsnitt 10.5). 

8.3.2 Skapa förutsättningar för stärkt samverkan på nationell nivå: Stiftelsen 
stödjer förslaget i sak om att det är viktigt att skapa förutsättningar för ökad samverkan. 
I likhet med förslag 8.3.1. kan KK-stiftelsen inte ta ställning till förslaget då det inte är 
tillräckligt konkretiserat. 

8.4.1 Ändringar i förordningen om MAX IV-laboratoriet: KK-stiftelsen stödjer 
ansatsen att näringslivet och övriga aktörer ska ges förutsättningar att bättre samverka 
med MAX IV laboratoriet. Betänkandets konsekvensanalys om ändringarna av 
förordningen (10.2.1) preciserar inte vilka konsekvenser som förslaget kommer att få. KK-
stiftelsen anser sig därför inte kunna ta ställning till förslaget.  

8.4.2 Ändringar i förordningen om SciLifeLab: KK-stiftelsen stödjer i sak förändringar 
som ökar tillgängligheten till SciLifeLab för aktörer i hela landet. Betänkandets 
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konsekvensanalys av ändringarna (10.2.2) preciserar inte förslagets konsekvenser och KK-
stiftelsen kan därför inte ta ställning till förordningsförändringen. 

8.5.1 En nationell organisation för digitala infrastrukturer: KK-stiftelsen stödjer i 
sak förslag som ökar kunskapen om och tillgängligheten till landets digitala 
infrastrukturer. Givet att förslaget inte är konkretiserat med organisationsform, 
ansvarsfördelning och budgetära konsekvenser anser sig stiftelsen dock inte kunna 
stödja förslaget i sin nuvarande form. 

Stiftelsen vill här även betona vikten av att en sådan organisation samverkar med 
befintliga myndigheter och organisationer som på olika sätt ansvarar för stödjande e-
infrastruktur för svensk forskning och innovation inom alla ämnesområden.  

8.6 En framtida myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt 
intresse: KK-stiftelsen stödjer i sak att regeringen ska pröva möjligheten att inrätta en 
ny myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse. KK-stiftelsen är 
fortsatt intresserad av frågan och välkomnar ett utvecklat förslag som stiftelsen då kan ta 
ställning till. 

8.7 Förändringar i Vetenskapsrådets samordningsansvar för forskningens 
infrastrukturer: KK-stiftelsen välkomnar förslag som ökar tillgången till forskningens 
infrastruktur. Då konsekvensanalysen inte preciserar förslagets budgetära konsekvenser 
kan KK-stiftelsen dock inte stödja förslaget i sin nuvarande form. 

8.8.1 Vinnovas långsiktiga arbete med forskningsinfrastrukturer: KK-stiftelsen 
stödjer i sak förslaget att Vinnovas instruktioner ska ändras så att myndigheten får 
utökat mandat. KK-stiftelsen kan dock inte bedöma förslagets eventuella konsekvenser. 

8.8.2 Tillgängliggör genom ökad synlighet: KK-stiftelsen stödjer i sak förslaget om att 
synliggöra tillgängliga forskningsinfrastrukturer. Stiftelsens kan dock inte stödja 
förslaget i sin nuvarande form då beredningen inte preciserar förslagets budgetära 
konsekvenser. 

 

Med vänlig hälsning 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 

 

Elisabeth Nilsson   Eva Schelin 
Styrelseordförande   Verkställande direktör 
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