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 Kommunstyrelsen 

 Piteå kommun 

 

Yttrande angående förändring av antalet stipendier i Piteå 

kommun 

Gymnasiechef Britta Dahlén samt administrativ chef Niklas Risberg vid Strömbackaskolan, lämnar 

yttrande i rubricerat ärende. 

 

Yttrandet fokuserar på de två stipendier som direkt är kopplade till gymnasieungdomar i 

kommunen – Solanderstipendiet och Företagarstipendiet.  

Solanderstipendiet 

När det gäller Solanderstipendiet har det funnits sökande och det har kunnat delas ut alltsedan det 

instiftades. Piteå kommun uppvisar i Öppna Jämförelser 2015 inte några goda siffror när det gäller 

andel elever som studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning. När det gäller flickor ligger vi 

bland de 25 % som uppvisar lägsta resultat i ett nationellt perspektiv. Solanderstipendiet kan därför 

vara viktigt att behålla just för att det stimulerar till vidare studier direkt efter gymnasiet.  

Stipendiaterna utses av Strömbackaskolans stipendiekommitté under ledning av Barn- och 

Utbildningsnämndens ordförande och delas ut av Kommunfullmäktige efter en termins studier på 

presenterad utbildning. 

Kriterierna idag är ”Stipendiet ska tillfalla gymnasieelev/elever som ämnar gå vidare till längre 

högskolestudier.”   

Förslag på nya kriterier  

”Stipendiet ska tillfalla gymnasieelev/elever som går vidare till universitets- eller högskolestudier. 

Stipendiet syftar till att ekonomiskt underlätta steget till att påbörja en längre utbildning.” 

 

Företagarstipendiet 

Strömbackaskolan arbetar aktivt med att sprida kunskaper kring företagande till eleverna. I jämförelse 

med länet ligger vi i framkant när det gäller antal UF-företag. UF-företag från Strömbacka har också 

utmärkt sig vid nationella och regionala tävlingar. Det finns ett stort värde att företagandet uppmuntras 

och att eleverna får förståelse för att entreprenörskap är viktigt. Varje år har vi sökande till stipendiet, 

både från etablerade UF-företag, men också från elever som bär på idéer som de vill formulera, 

innovationer som de vill få prövade. I bedömningen av de sökande är även representanter från 

Näringslivsenheten och Företagarna i Piteå med. 
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Slutsats 

Från Utbildningsförvaltningens sida ser vi ett fortsatt behov av stipendierna för att fortsatt uppmuntra 

ungdomar att steget vidare till högre studier och deras företagstänkande. 

 

 

Britta Dahlén 

Gymnasiechef, Utbildningsförvaltningen 

 

Niklas Risberg 

Administrativ chef, Strömbackaskolan 


