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Bakgrund 
Stockholms universitets styrelse beslutade 2012-12-07 att fr.o.m. 2013-01-01 inrätta 

Stockholms universitets Östersjöcentrum vid Områdesnämnden för naturvetenskap, nedan 

kallat centrumet. Centrumet har i uppdrag att analysera och syntetisera relevanta data om 

Östersjöns tillstånd, samt bedriva en med forskningen väl integrerad och professionell 

kommunikation till myndigheter, beslutsfattare och allmänhet. Centrumet ska med ett 

tvärvetenskapligt arbetssätt vara aktivt över hela den aktuella ämnesbredden och på de 

skalnivåer som är nödvändiga för samhällets kunskapsförsörjning. Centrumet ska dessutom 

tillhandahålla infrastruktur för marin verksamhet. 

 

Ändamål 
Centrumets uppgifter är 

 

 Att vara en samlande funktion för Stockholms universitets marina verksamhet, för 

både forskning och utbildning, och kunna både initiera och stödja 

ämnesövergripande och tvärvetenskaplig verksamhet. 

 att bistå svenska myndigheter med vetenskaplig kompetens i havsmiljöfrågor och vid 

utformning och utvärdering av övervakningsprogram som rör havsmiljön.  

 att ta fram kvalificerade analyser, utvärderingar och synteser, samt förmedla 

resultaten till stöd för regeringens, myndigheters och andra intressenters arbete med 

att förbättra havsmiljön.  

 att bistå med vetenskaplig expertis och kontinuerligt vidareutveckla 

modelleringsverktyg och miljödatabaser för att generera vetenskapligt grundade 

beslutsunderlag till stöd för internationella förhandlingar mellan Östersjöländer, både 

inom HELCOM och EU.  

 att bidra till ökad kommunikation mellan forskare och användare av vetenskaplig 

kunskap om havsmiljön samt på andra sätt främja kontakter mellan universitet och 

samhället. 

 att öka kunskapen om havsforskning och havets miljötillstånd genom olika 

informationsinsatser. 

 att ansvara för och främja tillgången till marin infrastruktur, såsom Askölaboratoriet 

med egna fartyg, tillgång till utsjöfartyg och annan dyrbar utrustning, för marin 

forskning, utbildning och miljöövervakning relaterad till norra Egentliga Östersjön.  

 att aktivt verka för en internationalisering av Stockholms universitets 

forskningsverksamhet inom det marina området.  
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Organisation/ledning 

Centrumet ingår i området för naturvetenskap vid Stockholms universitet. Inom centrumet 

ska Baltic Nest Institute utgöra en identifierbar enhet, med egen arbetsledning (enhetschef) 

och styrelse. 

 

Centrumets organisation beslutas av rektor efter förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap.  

 

Styrelsens sammansättning 

Centrumet leds av en styrelse bestående av en ordförande och sex ledamöter. Fyra av dessa 

sju personer är seniora forskare från Stockholms universitet medan övriga tre är externa 

representanter. En gruppsuppleant för vardera gruppen av externa och interna ledamöter 

kan utses. 

  

Ordförande,ledamöter och suppleanter utses av rektor efter förslag av Områdesnämnden 

för naturvetenskap.  

 

Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder.  

 

Föreståndaren, den vetenskaplige ledaren och kommunikationschefen har närvaro- och 

yttranderätt vid styrelsens möten och är föredragande. 

 

Mandatperioden är tre år. Såväl ordförande som ledamöter och suppleanter kan 

omförordnas. 

 

Styrelsens arbetsform och arbetsuppgifter 

Styrelsen under ledning av ordförande har vanligen 4-5 möten per år varav ett två dagars 

strategiskt möte. Centrala arbetsuppgifter är att besluta om budget och 

verksamhetsplanering samt att ta långsiktiga beslut av strategisk betydelse för utveckling 

av verksamheten.  

 

Ledningsgrupp 

Den dagliga verksamheten vid centrumet leds av en föreståndare med relevant 

vetenskaplig kompetens, en vetenskaplig ledare och en kommunikationschef. Dessa 

personer utgör en ledningsgrupp. Föreståndare, ställföreträdande föreståndare, och 

vetenskaplig ledare utses av rektor i likhet med den process som gäller för utseende av 

prefekt vid universitetet. De utses för en period om tre år och kan omförordnas. Den 

vetenskapliga ledaren kan vara ställföreträdande föreståndare. Ansvarsfördelning och 

delegationsordning fastställs av styrelsen. 

 

Baltic Nest Institute Styrelse 

I enlighet med separat avtal har Baltic Nest Institute en internationell styrelse som framför 

allt ansvarar för det internationella samarbetet. Styrelsen består av representanter för de 

deltagande organisationerna samt huvudfinansiärerna. Denna styrelse kvarstår. 

 

Finansiering 
Centrumet finansieras genom anslag från Områdesnämnden för naturvetenskap samt av 

erhållna externa medel. Centrumet är i alla avseenden jämställt med en institution och ska 

följa de bestämmelser och åligganden som gäller för institution  

vid Stockholms universitet.  
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Utbildning/undervisning 

Vid centrumet bedrivs ingen utbildning. Doktorander antas vid berörda institutioner, inte 

vid centrumet.  

 

Ändring av föreskrifter 

Dessa föreskrifter kan ändras på förslag av centrumets styrelse eller Områdesnämnden för 

naturvetenskap. Ändringar beslutas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för 

naturvetenskap, alternativt centrumets styrelse (beroende på vilken enhet som initierat 

förändringen). 

 

Vid en eventuell avveckling av centrumet ska tillgångarna anses tillkomma 

Områdesnämnden för naturvetenskap, Stockholms universitet. 

 

 

* * * 


