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 Ärende Åtgärd 

 6. Beslut om Riktlinjer för 
utbytesstipendier för gästforskare (dnr 
SU 301-0680-11). Föredragande: Katrin 
Högstedt, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa Riktlinjer för 
utbytesstipendier för gästforskare. Beslutet 
ersätter tidigare beslut om riktlinjer, dnr SU 
301-0931-07. 

Detta beslut är fattat av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor Lena 
Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Ulrika Bjare, Ledningskansliet (protokollförare). Föredragande har varit Katrin Högstedt, 
Ledningskansliet. 
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Riktlinjer för utbytesstipendier för gästforskare 

Dessa riktlinjer gäller för de stipendier som utgår till gästforskare och delegationer som 
kommer till Stockholms universitet inom ramen för universitetets gemensamma 
internationella samarbetsavtal, s.k. utbytesstipendier för gästforskare. De utbytesstipendier 
som omfattas av riktlinjerna är: 

Chinese Academy of Social Sciences (finansiering 5 mån/år) 
Peking University (finansiering 9 mån/år) 
Universidad Nacional Autónoma de México (finansiering 5 mån/år) 
University of Buenos Aires (finansiering 2 mån/år) 
Moscow State University och St. Petersburg State University (finansiering är beroende av 
tillgänglig budget för de centrala avtalen. Utbyten sker inom angivna "themes for joint 
research" förtecknade i Working Programme, en bilaga till respektive avtal.)  
 
 
Bakgrund 

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattebefriade (inkomstskattelagen 8 
kap. 5 §). 1Även stipendier avsedda för annat ändamål kan vara befriade från skatt. Det finns 
dock vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att skattebefrielse för dessa stipendier 
ska inträda. Stipendiet får inte vara ersättning för utfört arbete och inte heller utgå/betalas ut 
periodiskt. Ett stipendium anses generellt sett vara periodiskt om det utbetalas under längre tid 
än två år. Om en arbetsgivare betalar ut ett ”stipendium” men förväntar sig en motprestation 
som kan vara till nytta för arbetsgivaren anses stipendiet vara ersättning för utfört arbete och 
ska då beskattas som inkomst av tjänst, d v s som lön. Alla stipendiemottagare förutsätts 
visserligen utföra en prestation men det blir bara skattepliktigt om denna prestation sker för 
utgivarens räkning eller om denne har nytta av prestationen. 

                                                      

 

1 Se även Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet (beslut rektor 2006-12-14). 
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Handläggningsordning för utbytesstipendier 

Beslut om nominering av stipendiekandidat fattas av hemuniversitetet i enlighet med avtalet. 
Nomineringen skall innehålla kandidatens curriculeum vitae, ett förslag på vistelsens längd 
samt en forskningsplan.  

Studentavdelningen handlägger nomineringarna och ansvarar för att översända förslaget till 
den berörda institutionen för godkännande av prefekten (eller av prefekten utsedd 
kontaktperson). Efter prefektens/kontaktpersonens godkännande fattas det slutliga 
stipendiebeslutet. Enligt universitetets delegationsordning är beslutanderätten delegerad till 
chefen för Studentavdelningen. 

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riktlinjer för utbytesstipendier för gästforskare, dnr SU 
301-0931-07. 
 
Detta beslut är fattat av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor Lena 
Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Ulrika Bjare, Ledningskansliet (protokollförare). Föredragande har varit Katrin Högstedt, 
Ledningskansliet. 

 

Kåre Bremer  

 

    Katrin Högstedt 


