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Stressforskningsinstitutets styrelse
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Ärende:

Förslag om stadgar för Stressforskningsinstitutet som centrumbildning under
Psykologiska institutionen fr.o.m. 2020-01-01

Deltog i beslutet:
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Mats Ericson, professor, Skolan för kemi, bioteknik och hälsa, KTH,
ordförande
Karin Fristedt, utredare, Saco
Göran Kecklund, stf föreståndare, Stressforskningsinstitutet
Constanze Leineweber, forskare, Stressforskningsinstitutet
Mats J Olsson professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Kl
Mikael Rostila, professor, prefekt, Institutionen för folkhälsovetenskap
Gunnar Sundqvist, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Hui-Xin Wang, professor, Stressforskningsinstitutet
Hugo Westerlund, föreståndare för Stressforskningsinstitutet

Förslag om stadgar för Stressforskningsinstitutet som centrumbildning
under Psykologiska institutionen fr.o.m. 2020-01-01
Styrelsen beslöt tillstyrka förslag till stadgar enligt bilaga 1 inför förslag till rektor
efter vidare beredning i Psykologiska institutionens styrelse och
Humanvetenskapliga områdesnämnden.
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Carina Johansson
Sekreterare

Stressforskningsinstitutet
Postadress

Besöksadress

Stressforskningsinstitutet
Stockholms univen.itet
106 91 Stockholm

Frescati Hagväg 16A
Stockholm

Telefon 08-16 20 00

info@stressforskning.su.se
www.stressforskning.su.se
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BESLUT
20XX-XX-XX

Dnr SU FV-xxxxxxxx

Stadgar för Stressforskningsinstitutet
Stress Research Institute

1

fastställda av rektor 2008-02-21 att gälla fr.o.m. 2020-01-01 tills vidare, reviderade 2019-XXXX

ga

1. Bakgrund
Med anledning av Riksdagens beslut att IPM, Institutet för Psykosocial Medicin – en
forskningsmyndighet under Socialdepartementet – skulle avvecklas som egen myndighet och
verksamheten överföras till universitets- och högskolesektorn, uppdrog regeringen åt
Stockholms universitet att vidta de åtgärder som krävdes för att inordna all verksamhet i
universitetet, utom den del som ingick i NASP (Nationellt center för suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa). Universitetsstyrelsen beslutade 2007-09-14 att verksamheten
från IPM fr.o.m. 2007-10-01 skulle inrättas som ett institut benämnt
Stressforskningsinstitutet, placerat vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

la

Universitetsstyrelsen beslöt 2018-09-26 att Stressforskningsinstitutet integreras i Psykologiska
institutionen fr.o.m. 2020-01-01 och att Stressforskningsinstitutet blir ett institut under
Psykologiska institutionen samt utgör under högst fem år efter integreringen en separat
redovisningsenhet inom Psykologiska institutionen.

Bi

2. Syfte och mål
Stressforskningsinstitutet ska genom högkvalitativ, tvärvetenskaplig och tvärmetodologisk
forskning om psykosocial miljö, stress och hälsa i allmänhet men med ett särskilt fokus på
arbetslivet bidra till förbättrad folkhälsa och kunskapsspridning om hur stress – från
exponeringar i den sociala miljön, via psykologiska och biologiska mekanismer – påverkar
människors hälsa. Stressforskningsinstitutet ska samarbeta och samverka med andra lärosäten,
forskningsmiljöer och nätverk, såväl nationellt som internationellt, samt med
arbetsmarknadens parter i Sverige. Stressforskningsinstitutet ska utveckla utbildning och delta
i undervisning inom institutets forskningsområde.

3. Huvudman
Stressforskningsinstitutet är placerat under Psykologiska institutionen vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten inom det humanvetenskapliga området.
4. Organisation
Stressforskningsinstitutet leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av sju
ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet på förslag
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av prefekten vid Psykologiska institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för
humanvetenskap. Ledamot kan omförordnas.
Föreståndaren ska vara professor eller docent och anställd vid Psykologiska institutionen.
Föreståndaren utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Psykologiska
institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Föreståndaren kan
omförordnas.

1

Stressforskningsinstitutets personal är anställd vid Psykologiska institutionen.
5. Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara
sammansatt enligt följande:

ga

Institutets föreståndare är ledamot av styrelsen.
En ledamöter föreslås utifrån val bland tillsvidareanställda forskare vid institutet.
En ledamot nomineras av Karolinska Institutet (KI).
En ledamot nomineras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
En ledamot nomineras av Sveriges akademikers centralorganisation (SACO).
Två ledamöter utses på förslag av Psykologiska institutionens prefekt, varav minst en
representerar arbetsmarknadens parter eller för institutet relevant myndighet.
En representant med närvaro- och yttranderätt utses av institutets TA-personal.
Styrelsen utser ordförande inom sig.

Bi

la

6. Styrelsens arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst fyra gånger årligen. Styrelsen är
beslutför då ordförande och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under
förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den
mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden företräder. Prefekten vid Psykologiska institutionen har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt kalla
personer med närvaro- och yttranderätt.

7. Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen ska
1. ansvara för strategiska frågor kring institutets forskningsverksamhet.
2. besluta i frågor om budget och verksamhetsplanering,
3. stödja och främja verksamheten vid institutet samt fastlägga riktlinjer för hur arbetet
ska organiseras,
4. årligen rapportera om institutets verksamhet till Psykologiska institutionens styrelse,
5. främja institutets samverkan med arbetsmarknadens parter angående nyttiggörande av
institutets forskning,
6. verka för medelsanskaffning.
8. Föreståndarens arbetsuppgifter
Föreståndaren ska
1. tillse att styrelsens beslut verkställs,
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2. ansvara för den ekonomiska förvaltningen,
3. besluta om anknytning av forskare till institutet.
9. Finansiering och resurshantering
Institutets verksamhet finansieras genom anslagsmedel i kombination med bidrag från externa
forskningsfinansiärer.

1

I övrigt gäller överordnade organs budgetbeslut.
Institutet utgör en separat redovisningsenhet inom Psykologiska institutionen.

ga

Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms
universitet ska tillämpas vid institutet.

10. Utbildning/undervisning
Institutets forskande personal deltar i utbildning/undervisning vid Psykologiska institutionen
eller annan institution, men det är respektive institution som ansvarar för utbildningen.
Institutet bedriver inte utbildning/undervisning i egen regi. Doktorander kan inte antas vid
institutet. Anställning som doktorand vid institutet kräver antagning till utbildning på
forskarnivå vid institution vid Stockholms universitet.

la

11. Utvärdering och omprövning
Institutets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för
humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för
utvärderingen.

Bi

12. Avveckling
Om institutet inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling
efter begäran av Områdesnämnden för humanvetenskap.
13. Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för
humanvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av institutets styrelse, prefekten vid
Psykologiska institutionen, fakultets- eller områdesnämnd.

