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Riktlinjer för utvärdering av centrumbildningar vid 

Humanvetenskapliga området 2019-2025 

 

Bakgrund 

Rektor beslutade den 30 november 2017 om nya regler för centrumbildningar vid Stockholms 

universitet. De nya reglerna innebär att centrumbildningar som respektive områdesnämnd 

ansvarar för systematiskt ska utvärderas och inom ramen för utvärderingarna ansvarar 

områdesnämnden för att ompröva verksamheten minst vart sjätte år. De här omprövningarna 

gäller oavsett om verksamheterna sorterar under institution, fakultetsnämnd eller 

områdesnämnd samt om verksamheten bedrivs med en extern part.1  

 

Vid utvärdering ansvarar områdesnämnden för att bedöma om centrumbildningen fyller ett för 

universitetet angeläget syfte. I samband med utvärdering sker omprövning av 

centrumbildningens stadgar och där centrumbildningens föreståndare och styrelse ska höras. 

Formerna för utvärdering beslutas av områdesnämnden.2 

 

Efter en omprövning tar områdesnämnden ställning till huruvida verksamheten ska fortsätta 

och föreslår till rektor fortsatt verksamhet eller avveckling, på förslag av eller efter hörande av 

berörd fakultetsnämnd.3 Rektor fattar därefter beslut om respektive centrumbildnings 

fortvaro.4 

 

 

 

                                                      

 
1 Regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet (SU FV-1.1.2-3622-17) 
2 Regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet (SU FV-1.1.2-3622-17) 
3 Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap (SU FV-1.2.3-0981-18) 
4 Regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet (SU FV-1.1.2-3622-17) 
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Utvärdering av centrumbildningar vid humanvetenskapliga området 2019-2025 

Ansvarig för utvärdering av centrumbildningar är Områdesnämnden för humanvetenskap. 

Områdesnämnden beslutar om formerna för utvärdering och tidsplan.  

Varje centrumbildning ska utvärderas av en särskilt utsedd granskare. Granskaren ska skriva 

en utvärderingsrapport som ställs till områdesnämnden. Områdesnämnden uppdrar åt berörd 

fakultetsnämnd att utifrån utvärderingsrapporten föreslå beslut. 

De centrumbildningar som senast den 1 juli 2018 reviderade sina stadgar i enlighet med de 

nya reglerna för centrumbildningar ingår i områdesnämndens utvärdering. En förteckning och 

tidsplan finns i bilaga 1.  

 

Extern granskare 

Centrumbildningen ska granskas av en för verksamheten fristående granskare. Granskaren kan 

tillhöra Stockholms universitet. Efter förslag från berörd fakultetsnämnd utser 

områdesnämnden granskare samt beslutar om tidsram och arvode.  

Utvärderingsrapport 

Syftet med utvärderingen är att bedöma huruvida centrumbildningen fortfarande fyller ett för 

universitetet angeläget syfte. För att områdesnämnden ska kunna göra denna bedömning ska 

granskaren i sin utvärderingsrapport analysera verksamheten utifrån följande generella 

områden i stadgarna: 

 verksamhetens syfte/mål/ändamål 

 verksamhetens organisation samt lednings- och styrfunktioner  

 verksamhetens finansiering och ekonomiska förvaltning. 

 

Därutöver ska granskaren analysera verksamhetens utvecklingsmöjligheter och ta ställning till 

ett eventuellt behov av förändring av stadgarna. 

 

Områdesnämnden kan besluta om ytterligare frågeställningar för granskningen på förslag av 

berörd fakultetsnämnd. 

 

Centrumbildningen ska inkomma med de senaste fem årens verksamhetsrapporter till 

granskaren. Centrumbildningens föreståndare och styrelse samt företrädare för ansvarig 

fakultet eller institution eller motsvarande ska höras av granskaren. Granskaren kan även 

begära in ytterligare underlag från centrumbildningen och ta kontakt med andra för 

verksamheten relevanta aktörer.  
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Områdesnämndens omprövning 

Områdesnämnden ska ta ställning till om centrumbildningen fortfarande fyller ett för 

universitetet angeläget syfte och om omprövning av stadgarna behöver ske. 

Områdesnämndens kan även yttra sig över hur verksamheten kan utvecklas. 

Områdesnämnden föreslår till rektor fortsatt verksamhet tillsammans med eventuella förslag 

på revidering av stadgar eller om centrumbildningen ska avvecklas.  

Avveckling 

Om centrumbildning inte haft någon aktiv verksamhet de senaste sex månaderna eller där 

verksamheten helt upphört, ska föreståndaren anmäla detta till områdesnämnden.  

För centrumbildning som inte längre fyller sitt syfte eller för inaktiv centrumbildning ska 

områdesnämnden föreslå avveckling till rektor efter hörande av berörd fakultetsnämnd. 

Rektor respektive universitetsstyrelsen beslutar därefter om avveckling. Vid avveckling ska 

områdesnämnden redogöra för hur eventuella innestående medel ska fördelas mellan ingående 

parter samt vem som ansvarar för arkiverat material.5 

                                                      

 
5 Regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet (SU FV-1.1.2-3622-17) 



Tidsplan för utvärdering av centrumbildningar vid det Humanvetenskapliga området 2019–2025
(Beslut 2019-04-10, Dnr SU FV-1.2.1-3596-18)

 

Institut och centra Fakultet Nivå Tillhör HT19 VT20 HT20 VT21 HT21 VT22 HT22 VT23 HT23 VT24 HT24 VT25

Accelerator Hum Särs.inrätt. 1
Centrum för logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi (CLLAM) Hum institution FILOSOFISKA 1
Centrum för maritima studier (CeMaS) Hum institution HIST 1
Centrum för medeltidsstudier Hum institution HIST 1
Centrum för tvåspråkighetsforskning Hum institution SVEFLER 1
Institutet för Kanadastudier (Centrum för Kanadastudier) Hum institution ROMKLAS 1
Institutet för turkietstudier, SUITS Hum institution AMT 1
Latinamerika-institutet (LAIS) Hum institution ROMKLAS 1
Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) Hum institution LING 1
Stockholms centrum för krigs- och fredsetik (SCEWP) Hum institution FILOSOFISKA 1
Stockholms universitets centrum för evolutionär kulturforskning (CEK) Hum institution ARK 1
Tolk- och översättarinstitutet, TÖI Hum institution SVEFLER 1
Centrum för kommersiell rätt i Stockholm (SCCL) Jur institution JUR 1
Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM) Jur institution JUR 1
Institutet för rättsinformatik (IRI) Jur institution JUR 1
Institutet för social civilrätt Jur institution JUR 1
Stockholm centrum för internationell rätt (SCILJ) Jur institution JUR 1
Stockholms barnrättscentrum (SCRC) Jur institution JUR 1
Stockholms miljörättscentrum Jur institution JUR 1
Centrum för barnkulturforskning Sam institution BUV 1
Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Sam institution FOLKHÄLSA 1
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Sam institution FOLKHÄLSA 1
eGovlab / eFörvaltningslabbet Sam institution DSV 1
Institutet för internationell ekonomi (IIES) Sam fakultet 1
Institutet för social forskning (SOFI) Sam fakultet 1
Spider Sam institution DSV 1
Stockholm Stress Center (SSC) Sam institut STRESSF + KI 1
Stockholm universitets psykologiska klinik Sam institution PSYKOLOGISKA 1
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE) Sam fakultet 1
Stockholms universitets centrum för studier av integration (SULCIS) Sam institution SOFI 1
Stressforskningsinstitutet Sam fakultet (PSYK. 2020) 1
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