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FÖRSLAG
2020-12-09

Karin Hansson
Fakultetskanslichef

Förslag om centrumbildning
En anhållan har inkommit från Nationalekonomiska institutionen till
fakultetsnämnden om att inrätta Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet, se
bifogad skrivelse (2020-10-26).
Det föreslagna centrumet är ett resultat av samverkan mellan Nationalekonomiska
institutionen, Institutet för internationell ekonomi och Företagsekonomiska
institutionen, i syfte att stärka forskarutbildning och forskningsmiljö inom områdena
penningpolitik och finansiell stabilitet.
Centrumet finansieras primärt av ett miljöstöd från Riksbankens Jubileumsfond om
totalt 60 miljoner SEK över en tolvårsperiod. Avsikten är att CeMoF ska bestå även
efter dessa 12 år. Ansökningar om ytterligare medel kommer att göras löpande, bland
annat för att finansiera de doktorander som väljer att specialisera sig inom
penningpolitik och finansiell stabilitet, samt för att CeMoF ska kunna växa ytterligare
och etablera sig som ett ledande centrum internationellt, för forskning om
Penningpolitik och Finansiell stabilitet.
Ingen anställd kommer finnas vid centrumet.
Institutionens styrelse ställer sig positiva till förslaget, se bifogat styrelseprotokoll
(2020-12-03).
Tillstyrkan av centrumbildningen har skett av prefekt vid Företagsekonomiska
institutionen samt föreståndare vid institutet för internationell ekonomi.
Utkast till stadgar för centrumbildningen finns bifogat.
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Ansökan om Centrumbildning: Centre for Monetary
Policy and Financial Stability (CeMoF)
Ansökan avser inrättandet av ett nytt centrum med det engelska namnet Centre for Monetary
Policy and Financial Stability (CeMoF). Det svenska föreslagna namnet är Centrum för
penningpolitik och finansiell stabilitet.

Syfte och mål
Det föreslagna centrumet är ett resultat av samverkan mellan Nationalekonomiska
institutionen, Institutet för internationell ekonomi och Företagsekonomiska institutionen, i
syfte att stärka forskarutbildning och forskningsmiljö inom områdena penningpolitik och
finansiell stabilitet. Inrättandet av centrumet möjliggörs av ett miljöstöd från Riksbankens
Jubileumsfond.
CeMoF syftar till att stärka Stockholms universitets position som en ledande institution i
Europa för utbildning av doktorer i ekonomi med inriktning mot penningpolitik och finansiell
stabilitet. Centrumet möjliggör detta genom att i vid bemärkelse stärka forskningsmiljön inom
dessa områden på universitetet. Genom att förena kompetens från Nationalekonomiska
institutionen, Institutet för internationell ekonomi och Företagsekonomiska institutionen inom
ett centrum samlas en kritisk massa av forskare med relevant kompetens inom dessa områden
på universitetet.
För att uppfylla syftet kommer centrumet bland annat att finansiera doktorander. Avsikten är
att skapa ett spår inom den befintliga forskarutbildningen där doktorander erbjuds kurser som
möjliggör specialisering inom CeMoFs områden. Vidare syftar CeMoF till att förstärka det
vetenskapliga utbytet med forskare inom dessa fält vid andra lärosäten, till exempel genom en
aktiv gästforskarverksamhet med ledande forskare internationellt och genom att arrangera
seminarier, policyföreläsningar och andra aktiviteter i samverkan med samhället i stort.
Centrumet finansieras primärt av ett miljöstöd från Riksbankens Jubileumsfond om totalt 60
miljoner SEK över en tolvårsperiod. Medlen från Riksbankens Jubileumsfond möjliggör en
utökad doktorandantagning i termer av ytterligare 3 doktorander de första två åren efter
centrumets bildande, och ytterligare 2 doktorander de återstående 10 åren som miljöstödet
omfattar. Vidare täcker stödet finansiering av gästforskare, motsvarande en professor på
heltid i 10 år. Budgeten rymmer även en administrativ tjänst om 20 procent av heltid och ett
visst arvode till föreståndare och vice föreståndare. OH-kostnaderna för verksamheten, som
beräknas uppgå till 20 miljoner SEK, är inkluderade i budgeten.
Avsikten är att CeMoF ska bestå även efter de 12 år som möjliggörs av miljöstödet från
Riksbankens Jubileumsfond och ansökningar om ytterligare medel kommer att göras löpande,
för att finansiera de doktorander som väljer att specialisera sig inom penningpolitik och
finansiell stabilitet, och för att CeMoF ska kunna växa ytterligare och etablera sig som ett
ledande centrum internationellt, för forskning om Penningpolitik och Finansiell stabilitet.

Centrumet föreslås placeras under Nationalekonomiska institutionen vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten inom det humanvetenskapliga området.

Förslag till stadgar bifogas i Bilaga 1.
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BESLUT
20XX-XX-XX

Dnr SU FV-xxxxxxxx

Stadgar för Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet
Center for Monetary Policy and Financial Stability
fastställda av rektor XXXX-XX-XX att gälla tills vidare.
1. Bakgrund
Stockholms universitets Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) bildades
**** i samverkan mellan Nationalekonomiska institutionen, Institutet för internationell
ekonomi och Företagsekonomiska institutionen i syfte att stärka forskarutbildning och
forskningsmiljö inom områdena penningpolitik och finansiell stabilitet. Inrättandet av
centrumet möjliggjordes av ett miljöstöd från Riksbankens Jubileumsfond.
2. Syfte och mål
CeMoF syftar till att stärka SUs position som en ledande institution i Europa för utbildning av
doktorer i ekonomi med inriktning mot penningpolitik och finansiell stabilitet. Centrumet
möjliggör detta genom att i vid bemärkelse stärka forskningsmiljön inom dessa områden på
SU.
För att uppfylla syftet kan centrumet bland annat:
• bistå med finansiering för doktorander,
• förstärka det vetenskapliga utbytet med forskare inom dessa fält utanför SU, till exempel
genom en aktiv gästforskarverksamhet med ledande forskare,
• föra samman forskningskompetens från tre forskningsmiljöer vid SU: Institutet för
internationell ekonomi, Nationalekonomiska institutionen och Företagsekonomiska
institutionen,
• söka forskningsmedel, exempelvis för att möjliggöra finansiering av fler doktorander
verksamma inom området, samt
• arrangera seminarier, policyföreläsningar och annan utåtriktad verksamhet.
Centrumets verksamhet understöder och möjliggör därmed en specialisering inom
penningpolitik och finansiell stabilitet inom forskarutbildningen.
3. Huvudman
Centrumet är placerat under Nationalekonomiska institutionen vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten inom det Humanvetenskapliga området.
4. Organisation
Centrumet leds av en styrelse, en föreståndare, en ställföreträdande föreståndare och en
ledningsgrupp. Till centrumet kopplas också ett vetenskapligt råd.
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Styrelsen består av en ordförande och minst sex övriga ledamöter, vilka utses för en period
om tre år av rektor vid Stockholms universitet på förslag av prefekten vid
Nationalekonomiska institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap.
Ledamot kan omförordnas. Avgår en ledamot under mandatperioden utses på samma sätt en
ny ledamot i hans eller hennes ställe för återstoden av perioden.
Föreståndaren och den ställföreträdande föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetenta och
utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Nationalekonomiska
institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Föreståndaren och den
ställföreträdande föreståndaren kan omförordnas.
Ledningsgruppen utgörs av 6 personer verksamma inom centrumet, inklusive föreståndare och
ställföreträdande föreståndare, varav två från Nationalekonomiska institutionen, två från
Företagsekonomiska institutionen och två från Institutet for internationell ekonomi.
Det vetenskapliga rådet består av minst tre personer och rapporterar till ledningsgruppen och
styrelsen vartannat år.
Ledningsgrupp och vetenskapligt råd utses av styrelsen.
5. Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara
sammansatt enligt följande:
Föreståndaren, en doktorandrepresentant samt, om möjligt, en ledamot från Riksbanken ska
ingå i styrelsen. Studierektorerna för forskarutbildningarna i nationalekonomi och i
företagsekonomi ska också ingå i styrelsen om dessa inte redan är representerade i centrumets
ledningsgrupp. I styrelsens sammansättning ska finnas företrädare för Nationalekonomiska
institutionen, Företagsekonomiska institutionen respektive Institutet for internationell
ekonomi.
6. Styrelsens arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst tre gånger årligen. Styrelsen är
beslutsför då ordförande samt 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 ordförande företräder. Nationalekonomiska institutionens prefekt har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt kalla
personer med närvaro- och yttranderätt.
Ärenden ska avgöras efter föredragning av föreståndaren eller av den ställföreträdande
föreståndaren.
7. Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen ska:
1.

stödja och främja verksamheten vid centrumet samt fastlägga riktlinjer för hur arbete
ska organiseras,
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2.
3.
4.
5.
6.

besluta i frågor om budget, bokslut och verksamhetsplanering,
årligen rapportera om centrumets verksamhet till Områdesnämnden för
humanvetenskap,
avge verksamhetsberättelse för varje verksamhetsår till fakultetsnämnden,
fastställa arvoden och andra utgifter som ska betalas av centrumets medel, samt
utse ledningsgrupp och vetenskapligt råd.

I övrigt gäller vad som är beslutat i Stockholms universitets besluts- och delegationsordningar
beträffande institution/motsvarande.
8. Föreståndarens arbetsuppgifter
Centrumets ledning ska sträva efter att uppfylla de syften och mål som specificeras i avsnitt 2.
Föreståndaren har det operativa ansvaret och ska
•
tillse att styrelsens beslut verkställs,
•
ansvara för den ekonomiska förvaltningen,
•
till styrelsemötena rapportera om verksamheten och ekonomi.
Ledningsgruppen ska gemensamt styra centrumets verksamhet.
I övrigt gäller vad som är beslutat i Stockholms universitets besluts- och delegationsordningar
beträffande institution/motsvarande.
9. Vetenskapligt råd
Det vetenskapliga rådets roll är att utvärdera och ge råd kring centrumets vetenskapliga
aktiviteter. Rådet utses av styrelsen.
10. Finansiering och resurshantering
Centrumets verksamhet ska vara självfinansierad och det ska självt svara för anskaffningen av
resurser för sin verksamhet.
I övrigt gäller överordnande organs budgetbeslut.
Centrumet ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Nationalekonomiska institutionen.
Attest- och utanordningsreglerna samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms
universitet ska tillämpas vid centrumet.
11. Utbildning/undervisning
Lärare är inte anställda vid centrumet utan är anställda vid berörda institutioner, vilka ansvarar
för den utbildning som bedrivs inom ramen för centrumets verksamhet Doktorander kan inte
antas vid centrumet.
12. Utvärdering och omprövning
Centrumets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för
humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för
utvärderingen.
13. Avveckling
Om centrum inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling efter
begäran av Områdesnämnden för humanvetenskap.
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14. Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för
humanvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för centrumet, prefekten vid
Nationalekonomiska institutionen, fakultets- eller områdesnämnd.

