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Hantering av stipendier ur grundskolans och 
gymnasieskolans stipendiesamstiftelser 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

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 

att dela ut hela kapitalet i gymnasieskolans stipendiesamstiftelse som individuella 
stipendier 2019, samt 

att utdelningar ska ske i både fristående och kommunala friskolor i enlighet med 
föredragningen i ärendet. 

 

Bakgrund 

Grundskolans stipendiesamstiftelse och Gymnasieskolans stipendiesamstiftelse 
förvaltar pengar som lämnats som donationer och är riktade till elever i Uppsalas 
skolor. Under de senaste åren har ingen utdelning gjorts.  

De två stiftelserna bildades 2001-01-01 när flera mindre stiftelser slogs samman.  
Grundskolans stipendiesamstiftelse har 345 300 kronor i kapital och Gymnasieskolans 
har 2 000 kronor. Eftersom kapitalen är för låga för att vara ekonomiskt bärkraftiga, har 
Kammarkollegiet nu beslutat om permutation för båda stipendiesamstiftelserna. Detta 
innebär att hela kapitalet nu är utdelningsbart.  

Kostnaden för förvaltning och administration är ca 7 000 kr per år och stiftelse. Senaste 
utdelningen ur grundskolans stipendiesamstiftelse gjordes år 2014. Senaste 
utdelningen ur Gymnasieskolans stipendiesamstiftelse gjordes år 2004.  

Föredragning 

Utbildningsförvaltning föreslår nedan en hanteringsordning som syftar till att kapitalet 
ska nyttjas och att få en hantering som är känd för alla huvudmän.   

Grundskolans stipendiesamstiftelse 
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 
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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.” 

Stadgarna föreslås tolkas att målgruppen är grundskoleelever hos alla huvudmän i 
Uppsala kommun. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att cirka 80 000 kronor delas ut årligen under fyra till 
fem år till dess hela kapitalet är nyttjat. Summan föreslås delas upp i två delar.  

• 30 000 kr till individuella stipendium om 1 000 kr delas ut 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 kr till gruppaktiviteter till klasser i årkurs 5 till 8 på fem grundskolor, 
max 10 000 kr per skola. Varje år utser utbildningsdirektören fyra kommunala 
grundskolor i samråd med avdelningschef grundskola. 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.  

 

Gymnasieskolans stipendiesamstiftelse 
Enligt stadgarna är ändamålet för Gymnasieskolans stipendiesamstiftelse att ”belöna 
eller uppmuntra elever i Uppsala kommuns gymnasieskolor utom Katedralskolan, 
genom utdelning av stipendier. Grunden för belöning är berömvärd flit och gott 
uppförande. Behovsprövning kan ske.” 
 
Stadgarna föreslås tolkas att målgruppen är gymnasieelever hos alla huvudmän i 
Uppsala kommun. Enligt stadgarna kan dock inte Katedralskolans elever ta del av 
detta stipendium. Katedralskolan har två egna stipendier. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att hela kapitalet om 12 000 kr delas ut 2019 som 
individuella stipendier á 1 000 kronor till ca 22 avgångselever.  Rektor vid alla 
gymnasieskolor, kommunala och fristående, utser en stipendiat. Stipendiet delas ut 
vid studentexamen i juni 2019.  
 
Konsekvenser för delegationsordningen 
I nämndens delegationsordning finns en delegering till arbetsutskottet att besluta om 
utdelning av stipendier från stiftelser som nämnden administrerar. Om nämnden 
beslutar enligt förslaget ovan innebär det att denna punkt ska tas bort ur 
delegationsordningen. Förvaltningen föreslår att justeringen görs vid nästkommande 
revidering av delegationsordningen som planeras till majsammanträdet 2019.   
 
Konsekvenser för barn/elever 
Stipendiet är en uppmuntran till de elever och grupper som får del av det. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utdelning ur grundskolans stipendiesamstiftelse ger inga ekonomiska konsekvenser 
för nämnden. Utdelning ur gymnasieskolans stipendiesamstiftelse innebär ca 10 000 
kronor i kostnad för nämnden. Stipendiet föreslås vara på 1 000 kronor vilket 
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överensstämmer med Katedralskolans stipendier. Kapitalet är 12 000 kronor men 
totalt föreslås ca 22 000 kronor delas ut, ett stipendium per gymnasieskola. 
 
När kapitalet är utdelat avvecklas stiftelserna och därmed upphör kostnaden för 
förvaltning och administration.  
 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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