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SciLifeLab Fellows, medel för år 5 och 6. 

SciLifeLab Fellows anställs som bitr. lekt. De fyra lärosätena i Stockholm-Uppsala 
kom överens om att ett stöd skulle utgå med minst 3 MSEK /år i fyra år. På SU 
beslutade vi att teoretiskt verksamma Fellows skulle erhålla det ekonomiska stödet, 
men att experimentellt verksamma Fellows skulle erhålla 4 MSEK/år + 1 MSEK i 
startbidrag för att utrusta ett lab på SciLifeLab. Någon Fellow med enbart teoretisk 
verksamhet har vi inte anställt, men Marc Friedländer hade inte någon större 
experimentell verksamhet i början och erhöll därför 3,5 MSEK /år, de övriga tre 
Fellows 4 MSEK/år + startbidrag. 
 
Dessa medel skall täcka den bitr. lektorns egen lön och hyran på SciLifelab. Som för 
alla personer verksamma på campus i Solna täcks dock hyresskillnaden, samt en 
”service fee/bench fee” av SFO-medel utöver det riktade bidraget. Ett visst 
utrustningsstöd har också utgått från lärosätenas gemensamma SFO-medel i 
Stockholm, och kommer att göra så även under 2017, för att bygga upp en 
infrastruktur med nödvändig, medeltung laboratorieutrustning i lokalerna i Solna. 
 
Utöver detta har alla SUs Fellows någon form av stöd från sin institution, såsom 
medel till doktorand osv.  
 
Vi har tidigare beslutat att om den bitr. lekt. blir befordrad skall SFO-medel ges också 
år 5-6, men storleken på dessa medel beslutades inte. Det är hög tid att göra detta nu. 
Det är troligt att någon form av minimi-nivå kommer att diskuteras fram mellan de 
fyra lärosätena, men vi bör också ha klart för oss vad vi vill. Det är rimligt att SFO-
stödet trappas ner, men att det täcker lön för lektorn , hyra och antingen drift eller lön 
till en person till. 
 
Förslag till beslut: 
Att för SciLifelab Fellows som blir befordrade till lektor utgår stöd under år 5-6 med 2 
MSEK /år. Dessa medel skall täcka lektorns lön och hyra på SciLifelab. 
Värdinstitutionen har rätt att ta ut 20% overhead på löner.  
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