
Forskning och utbildning ska bedrivas i nära samverkan. Lärarna vid universitetet ska ha goda möjligheter till forskning. 
Lektorer och professorer ska, finansierade av anslagsmedel, ägna en betydande del av sin arbetstid åt forskning. 

Ovanstående är ett citat ur Stockholms universitets kommande måldokument. En professor ska ha minst 40%, och en 
lektor minst 30%,  av sin arbetstid för forskning finansierad av universitetet via anslagsmedel. I tillägg till detta används 
ofta externa medel för att finansiera ytterligare forskningstid för lärare genom så kallade friköp. När detta görs bör den 
anslagsfinansierade forskningsdelen inte minskas. 

Förvaltningen vid universitetet genomgår viktiga förändringar. En ny förvaltningschef, Joakim Malmström, har tillträtt 
och han har som planeringschef ersatts av Susanne Thedéen, tidigare Åsa Borins motsvarighet inom HS-området. Detta 
är utmärkta rekryteringar av personer som visat sin kompetens inom organisationen. Två viktiga utredningar tillsatta av 
rektor, en om byggfrågorna och en om samverkan, har presenterats. Inom byggområdet har vi mycket stora problem, 
vilket utredningen visar på ett skrämmande sätt.  Verksamheten kommer att flyttas från en idag undanskymd plats inom 
Tekniska avdelningen till en ny avdelning direkt under förvaltningschefen och en ny fastighetschef kommer att 
rekryteras. Med tanke på att hyror är en av våra största utgiftsposter och att vi står inför stora byggprojekt, Albano och 
renoveringar i Frescati, måste denna verksamhet hålla högsta kvalitet. Utredningen om samverkan har just presenterats. 
Här anlägger utredaren ett brett perspektiv över nuvarande avdelningarna för externa kontakter och kommunikation 
och föreslår att de sammanförs till en. Ett tilltalande förslag som nu ska ut på remiss. 

Inom fakulteten har vi Bergianska Botaniska Trädgården vars föreståndare är Professor Bergianus, idag Birgitta Bremer, 
som är anställd av Bröderna Bergius Stiftelse och bedriver sin forskning vid universitetet. Stiftelsen förvaltas av 
Vetenskapsakademien och Professor Bergianus är anställd där. Det här är en komplicerad relation. Nu har vi emellertid 
kommit överens med Akademien om en utlysning av professuren för att rekrytera en efterträdare till Birgitta. 

Vi har nu lagt sista handen vid årets nomineringar till Wallenberg Academy Fellows. Stockholms universitet har varit 
mycket framgångsrika inom detta program. Årets nomineringar ser också mycket starka ut. Jag vill uppmana alla att 
fortsätta arbeta för att få fram nya kandidater, i synnerhet gäller detta starka externa kandidater där det i år i slutskedet 
hängde på håret att vi hade tillräckligt många. 

Regeringens arbete med att säkra finansieringen av den Europeiska Spallationskällan, ESS, går nu in i slutskedet. 
Byggkostnaden är uppskattad till 15-20 miljarder kr och driftkostnaden till 1,5-2 miljarder kr/år. Byggstart är planerad till 
sommaren. Om detta sker utan att den internationella finansieringen av konstruktion och drift är säkrad så riskerar det 
bli en gökunge i svensk forskning. 
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