
 

 

Stadgar för  

Systembolagets Alkoholforskningsråd 
 

Styrelsen för Systembolaget AB har vid styrelsesammanträde den 26 november 2020 

beslutat att fastställa följande stadgar för Systembolagets Alkoholforskningsråd att 

gälla tills vidare.  

 

 

1 § Systembolagets Alkoholforskningsråd, nedan benämnt ”Rådet”, lämnar stöd till 

såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Forskning av särskild 

betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskadorna prioriteras. Rådet gör en i 

förhållande till Systembolaget oberoende prövning av inkomna ansökningar om 

forskningsmedel, utifrån projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans. 

 

2 § Rådet består av 11-15 ledamöter samt en ordförande, vilka tillsätts av 

Systembolaget. Fem-åtta av dessa ska vara framträdande representanter för 

alkoholforskningen i Sverige och utses efter förslag av Svenska Föreningen för 

Alkohol- och Drogforskning (SAD) och Forte. Tre ledamöter ska vara framträdande 

representanter för alkoholforskningen i övriga nordiska länder och utses efter förslag av 

Nordens Välfärdscenter (NVC), dessa ledamöter har en personlig ersättare. Återstående 

ledamöter ska vara företrädare för allmänna samhällsintressen. Ledamöterna utses för 

tre år i taget. Uppstår vakans, utses ersättare för återstoden av perioden. 

Sammansättningen bör vara allsidig med hänsyn till vetenskaplig inriktning och 

samhällsanknytning. Ordföranden i rådet ska vara en företrädare för allmänna 

samhällsintressen och vice ordförande utses bland forskarna. Ledamöter, såväl 

representanter för alkoholforskningen som representanter för allmänna 

samhällsintressen, kan tillhöra Rådet högst sex år i följd. 

 

3 § Systembolaget beslutar för varje kalenderår vilka medel som ska stå till förfogande 

för utdelning samt övre beloppsgräns för bidrag.  

 

4 § Vid bedömningen av inkomna projekt ska följande prioriteringsordning gälla: 

Priogrupp 1: Socialmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning  

Priogrupp 2: Klinisk/patientnära forskning 

Priogrupp 3: Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning. 

 

Forskningsanslagen ska fördelas av Rådet enligt följande: 

o 60 % av anslagen ska fördelas enligt ovanstående prioritering.   

o 20 % av anslagen ska fördelas till juniora forskare och enligt 

ovanstående prioritering.   

o 20 % ska fördelas till av Systembolaget anvisade forskningsområden där 

det finns behov av ökad kunskap.  

 



 

 

Rådet får ge anslag till fleråriga projekt under förutsättning att projekten, för att 

säkerställa att dessa fortskrider enligt plan, avrapporteras årligen innan medel beviljas 

för ny period.  

 

5 § Rådet ska utarbeta regler för bedömning av ansökningar om bidrag och anvisningar 

för ansökningsförfarandet. Dessa fastställs av Systembolaget. 

 

6 § För varje forskningsprojekt ska Rådet upprätta ett kontrakt och en utbetalningsplan 

(rekvisition). Kontraktet ska signeras av Rådets ordförande. Utbetalning sker av 

Systembolaget efter rekvisition av en av Systembolaget utsedd tjänsteman. 

 

7 § Rådet ska årligen avge en rapport till Systembolaget om utdelning av 

forskningsbidrag. 

 

8 § För beslut i Rådet fordras att ordföranden eller vice ordföranden och mer än hälften 

av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom omröstning. Vid lika röstetal har 

fungerande ordförande utslagsröst. Ledamot, som är jävig vad gäller ett visst 

forskningsprojekt, ska inte delta i behandlingen av eller beslutet om detta projekt. 

Frågan om jäv regleras i bilaga 1, Jävsregler vid beslut om anslag från Systembolagets 

Alkoholforskningsråd. Rådets beslut kan ej överklagas. 

 

9 § Arvoden och ersättning för bedömning av projektansökningar fastställs av 

Systembolaget. 

 

10 § Systembolaget utser en revisor för Rådets verksamhet, som har att granska att 

medlen används enligt gällande riktlinjer. Revisionsrapporten ska årligen redovisas för 

styrelsen. 

 

 


