1 (3)

BESLUT
2018-11-23

Dnr SU FV-1.2.1-1774-18

Stadgar för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drog
forskning (SoRAD)
Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD)
fastställda av Universitetsstyrelsen 1997-08-15 att gälla tills vidare, reviderade 2009-04-16,
2018-05-24 och 2018-11-23.
1. Bakgrund
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) bildades 1999 som ett
tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig
forskning inom alkohol- och drogområdet. Centret bildades sedan Alkoholforskningsutredningen 1995 identifierat behovet av socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.
SoRAD är det enda samhällsvetenskapliga centret i landet med denna specialinriktning.
2. Syfte och mål
SoRAD ska vara nationellt ledande och internationellt framstående när det gäller
samhällsvetenskaplig forskning och kunskap om alkohol, droger, tobak och spel. SoRAD
syftar också till kommunikation och samarbete med andra lärosäten, forskningsmiljöer,
organisationer och nätverk, såväl nationellt som internationellt, inom området. SoRAD:s
huvuduppgift som centrumbildning är att verka för utveckling av samhällsvetenskaplig
forskning kring alkohol, droger, tobak och spel inom Institutionen för folkhälsovetenskap vid
Stockholms universitet.
3. Huvudman
SoRAD är placerat under Institutionen för folkhälsovetenskap, vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten, Humanvetenskapliga området inom Stockholms universitet.
4. Organisation
Centrumet leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och fyra
övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet.
Ledamot kan omförordnas
Föreståndaren, som ska ha doktorsexamen och vara anställd vid Institutionen för
folkhälsovetenskap, utses av rektor för en period om tre år på förslag av prefekten vid
Institutionen för folkhälsovetenskap efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap.
Föreståndaren kan omförordnas.
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5. Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara
sammansatt enligt följande:
•
•

•
•

Ordföranden föreslås av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Ordföranden ska
ha hög vetenskaplig kompetens och företräda Stockholms universitet.
Två ledamöter som representerar forskarsamhället, forskningsintressenter eller
forskningsfinansiärer i eller utanför Sverige. Ledamöterna förslås av prefekten vid
Institutionen för folkhälsovetenskap efter hörande av Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden.
Föreståndaren.
En representant för personalen på institutionen som utses för en tid av tre år av
prefekten. Representanten ska vara anställd tills vidare eller för en tid mer än två år
och på minst 50 % av heltid utföra socialvetenskaplig forskning om alkohol, droger,
tobak eller spel.

6. Styrelsens arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, föreståndaren eller två ledamöter i
förening, minst 2 gånger årligen. Styrelsen är beslutför då ordförande samt minst hälften av
övriga ledamöter är närvarande, under förutsättning att majoriteten av de närvarande
ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Som huvudföredragande måste föreståndaren alltid
vara närvarande. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens
beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Institutionens prefekt
har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt
kalla personer med närvaro- och yttranderätt.
7. Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen ska
1.
2.
3.

stödja och främja verksamheten i enlighet med gällande målsättning vid centrumet,
bereda forskningsrelaterade ärenden för institutionsstyrelsen,
utföra omvärldsbevakning inom centrumet verksamhetsområde.

8. Föreståndarens arbetsuppgifter
1. leda centrumets verksamhet i enlighet med styrelsens beslut,
2. fungera som en länk mellan centrumets styrelse och institutionsstyrelsen

I övrig gäller överordnade organs delegationsbeslut.

9. Finansiering, personal och resurshantering
Centrumet finansieras inom ramen för Institutionen för folkhälsovetenskaps medel.
I övrigt gäller överordnade organs budgetbeslut.
Centrumet utgör inte en enskild redovisningsenhet inom Institutionen för folkhälsovetenskap.
Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms
universitet ska tillämpas vid centrumet.
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Personal kan inte anställas vid centrumet. Medarbetare som är verksam inom centrets
verksamhetsområde ska vara anställd av Institutionen för folkhälsovetenskap eller vid annan
part som samarbetar med Institutionen för folkhälsovetenskap.
10. Utbildning
Utbildning får inte förläggas till centrumet.
Doktorander kan inte antas vid centrumet. Doktorander kan delta i projekt knutna till
centrumet utifrån kompetens inom folkhälsovetenskaplig alkohol-, drog-, tobaks- och
spelforskning.
11. Utvärdering och omprövning
Centrumets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för
humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för
utvärderingen.
12. Avveckling
Om centrumet 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 samt efter yttrande av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Ändring av
stadgarna kan föreslås av styrelsen för centrumet, prefekten vid Institutionen för
folkhälsovetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten eller Områdesnämnden för
humanvetenskap.

