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Svar på motion om utdelning av stipendium 
från Linnea Bjuhr (SD)  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Linnea Bjuhr (SD) har i en motion väckt 30 mars 2020 föreslagit att  
 

• kommunen instiftar ett stipendium om 10 000 kronor till den klass i årskurs 6 
som har det högsta genomsnittliga meritvärdet på vårterminen 

• kommunen instiftar ett stipendium om 10 000 kronor till den klass som 
förbättrar sitt genomsnittliga meritvärde från vårterminen i årskurs 6 till 

vårterminen i årskurs 7. Klassen måste omfatta minst 10 elever och elever som 

flyttar in under läsåret skall inte räknas med i underlaget 

• kommunen delar ut stipendierna årligen i samband med höstterminens start 

vid lämpligt kommunfullmäktigesammanträde 

• samtliga berörda skolklasser får tydlig information om att stipendierna finns 
och uppmuntras att arbeta för att ta del av dem. 

 
Motionen återges i bilaga 1 till ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen. 

Utbildningsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden 2021-02-26 KSN-2020-01322 

  
Handläggare:  

Katarina Håkansson 
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Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Grundskolans stipendiesamstiftelse förvaltar pengar som lämnats som donationer och 
är riktade till elever i Uppsalas skolor. Utbildningsnämnden beslutade 1 april 2019 §10 

att ur Grundskolans stipendiesamstiftelse dela ut 30 000 kronor per år som individuella 

stipendier och 50 000 kronor per år till gruppaktiviteter till dess att kapitalet är 
förbrukat, samt att utdelningar ska ske i både fristående och kommunala friskolor.  

Enligt stadgarna är ändamålet för Grundskolans stipendiesamstiftelse ”att användas 

till förmån för elever i Uppsala kommuns grundskolor för belöning eller uppmuntran 

till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat 
arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt 

gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av 
obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, 
studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller 

annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker. 
Behovsprövning kan ske.” 

Enligt utbildningsnämndens beslut delas 30 000 kronor årligen ut till individuella 

stipendium om 1 000 kronor till elever som går ut årskurs 9, en elev på varje 

grundskola. Rektorn på varje grundskola utser årligen en stipendiat, totalt cirka 30 

elever. Stipendiet delas ut i samband med skolavslutningen.  

50 000 kronor delas ut till gruppaktiviteter till klasser i årkurs 5 till 8 på fem 
grundskolor, max 10 000 kronor per skola. Varje år utser utbildningsdirektören fyra 
kommunala grundskolor i samråd med avdelningschefen för grundskolan. 

Utbildningsdirektören utser vidare en fristående grundskola i samråd med de 
fristående huvudmännens representanter i förvaltningens ledningsgrupp för 

hemkommun. Respektive skolas rektor fördelar därefter pengarna på valfritt sätt 
mellan klasserna. Stipendiet ska nyttjas och redovisas senast den 15 december 

samma år. Meritvärde ingår som ett av flera möjliga kriterier för att bli utsedd som 

stipendiat.  

Det finns således redan idag stipendier inom grundskolan. Belöningar utifrån 
meritvärde riskerar att upplevas som exkluderande utifrån elevers olika 

förutsättningar. Utbildningsnämnden ser därmed inte något behov av att instifta 
ytterligare stipendier. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021 

• Bilaga, Motion om utdelning av stipendium från Linnea Bjuhr (SD) 
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Utbildningsförvaltningen 

 

 
Susana Olsson Casas 
Utbildningsdirektör 
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