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Protokoll 4/2016

Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tisdagen den 21 juni, kl 9.30–11.30
4/2016
Sveriges Kommuner och Landsting, Utsikten
Carter Ned, handläggare, ordförande
Ericson Mats, professor
Karlström Karin, utredare
Johansson Carina, administrativ chef (adjungerad)
Kecklund Göran, docent
Leineweber Constanze, docent
Magnusson Hanson Linda, docent
Westerlund Hugo, professor
Torbjörn Åkerstedt, professor (adjungerad)

Anmält förhinder: Laflamme Lucie, professor
Lundberg Olle, professor
§ 1 Mötets öppnas
Styrelsens ordförande öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll 3/2016 är justerat och utskickat. Styrelsen beslöt att protokollen fortsättningsvis ska
godkännas genom justering av ordförande och justeringsperson och därför enbart anmälas vid
följande styrelsemöte.
§ 4 Val av justeringsperson
Mats Ericson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
§ 5 Ny administrativ chef presenterar sig
Carina Johansson tillträdde som administrativ chef den 1 juni. Hon kommer närmast från Uppsala universitet, där hon varit anställd som utredare och som enhetschef inom universitetsförvaltningen. Tidigare har hon arbetat med forskarutbildningsfrågor vid Handelshögskolan i
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Stockholm. Hon har disputerat i nordiska språk vid Uppsala universitet, och har arbetat som
universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och som universitetsadjunkt i tyska vid Göteborgs universitet.
§ 6 Aktuellt inom SSC
Torbjörn Åkerstedt informerade om att SSC har många stora projekt och hög publikationstakt,
ca 50 artiklar hittills i år. Forskarskolan har fem kurser per år och doktorandmöten. Den 7 september har SSC workshop på Radisson Blue och styrelsen är hjärtlig välkommen. Det bli fyra
keynote speakers och kortare presentationer av yngre forskare, stipendiaten för Theorellpriset
ska utses. Planering pågår för SSC:s möte med referensgrupp och avnämare den 8 november.
Det återstår medel för två år från Forte, möjligheter undersöks och diskuteras för en fortsättning. Torbjörn Åkerstedt avgår som föreståndare vid årsskiftet men ska kvarstå som partner.
Förhandlingar pågår om ny föreståndare. Mats Lekander är biträdande föreståndare och är villig att bli ny föreståndare.
§ 7 Forskningspresentation
Doktorand Sophie Albrecht presenterade sin forskning:
In or out of control. Workers’ control over working times and effects on health.
Overall aim: To investigate work-time control (WTC) regarding dimensionality of the concept,
availability to workers, prospective effects on mental and physical health, and the interplay between workload/overtime hours, gender, and WTC.
§ 8 Fastställd strategiplan
Den strategiplan som fastställts för 2016–2018 delades ut. Den är också publicerad på Stressforskningsinstitutets webbplats.
§ 9 Organisationsutredningen
Hugo Westerlund informerade om att en utredning av organisationen vid samhällsvetenskapliga fakulteten har genomförts och att fakulteten valt att gå vidare med en utredning om eventuell sammanslagning av Chess, SORAD och Stressforskningsinstitutet till en institution för folkhälsovetenskap. En rapport ska läggas fram i augusti/september.
§ 10 Rekrytering av professorer – lägesrapport
Hugo Westerlund meddelade att förslag har gått till rektor om tillsättning av professuren i
socialepidemiologi med inriktning mot arbetsliv och åldrande.
§ 11 Föreståndaren informerar
Hugo Westerlund meddelade
− att Giorgio Grossi har slutat.
− att en ekonom ska rekryteras eftersom Yadira Rojas har sagt upp sig och Veronica Klevegren
går i pension under hösten.
− att köket kommer att byggas om efter sommaren.
− att universitetet ska avveckla Frescati Hage och att Stressforskningsinstitutet kommer att
flytta, sannolikt under 2020–2021 till det nya område som Akademiska Hus bygger för universitetets räkning i Albano.
− att universitetet planerar att införa enhetshyror fr.o.m. 2017, vilket kommer att innebära en
hyreshöjning för Stressforskningsinstitutet.
§ 12 Styrelsen informerar
Ned Carter berättade om regeringens arbetsmiljöstrategi och två aktiviteter inom ramen för
strategin:
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− Skapande av ett dialogforum för samtal med arbetsmarknadens parter kring aktuella ämnen. Första mötet hölls nyligen och ett antal seminarier planeras för 2016.
− Regeringen har tillsatt en utredning kring skapande av ett nationellt kunskapscentrum på
arbetsmiljöområdet. Utredare och två sekreterare är utsedda och ska börja träffas under
hösten. Ned Carter och Mats Stenberg representerar SKL och Karin Fristedt SACO. Även
andra av arbetsmarknadens parter representeras i utredningen.
Ned Carter informerade om regeringens satsning på hälsoväxling för att komma tillrätta med
ökade sjukskrivningstal och utgifter som påverkar arbetsmarknadsparternas arbetsmiljöarbete.
Om parterna tar fram övertygande program före hösten kan regeringen tänka sig avstå en riktad höjning av arbetsgivaravgifter.
Ned Carter informerade om att branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har fått i uppdrag av regeringen att samordna en långsiktig lösning kring utbildningen av företagsläkare.
§ 13 Information inför nästkommande mandatperiod
Carina Johansson informerade om föreskrifterna för styrelsens sammansättning. Två ledamöter
ska föreslås av styrelsen, en av KI och en av SKL för beslut av rektor vilket innebär att beredningsprocessen att föreslå ledamöter bör starta tidigt under hösten.
§ 14 Ekonomisk rapport
Veronica Klevegren lämnade en ekonomisk rapport per den 31 maj. Utfallet visar ett överskott
på grund av inbesparade lönemedel för vakanta professurer.
§ 15 Kommande möten 2016
Höstterminens möten äger rum onsdagen den 28 september och tisdagen den 15 november,
båda mötena kl 9.30–11.30.
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
§ 17 Mötet avslutas
Styrelsens ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Carina Johansson
Protokollet justeras
Ned Carter

Mats Ericson

