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Stipendier och 	 Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 
reseersättningar för 	långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som 
genomförda 	 genomför exarnensarbeten i Akademi Norr kommunerna. 
examensarbeten år 2017 
- Akademi N01T 	Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal 

examensarbeten man önskar skall genomföras i kommunen samt anslår 
medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Oavsett 
hur många examensarbeten kommunen beslutar om betalas enbart för 
faktiskt genomförda arbeten. 

Akademi Norr har skrivit till medlemskommunerna och ställt frågan om 
hur många exarnensarbeten kommunen har som målsättning att stödja 
genom reseersättningar och stipendier under 2017. 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr varav 3000 kr är 
reseersättningar mellan studieort och examensarbetspiats. Eventuellt 
stipendium (10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till 
faktisk prestation. 

Akademi Norr-kommunemas beslut om antal examensarbeten för 2017 
kommer att sammanställas så fort uppgiftema kommit in och meddelas 
direktionen och enheten för extema relationer, Umeå universitet. 

För 2016 beslutade kommunstyrelsen att bevilja två examensarbeten till en 
maximal kostnad av 26 000 kronor. 

Förslag under sammanträdet 

Bjarne Hald (e) 
Avslag 

Lotta fiman (s) 
Två stipendier beviljas. 

Britt-Inger Hedman (v) 
Tre stipendier beviljas. 

Just gmdes sign Beslutsunderlag 
Skrivelse Akademi Norr 

Utdragsbestyrkande 
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Proposition 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och konstaterar efter avslutad 
proposition att kommunstyrelsen beslutat enligt Lotta Arnans förslag. 

 

   

Kommunstyrelsens beslutar 

  

   

1. Arvidsjaurs kommun stödjer två (2) examensarbeten för år 2017 till en 
maximal kostnad av 26 000 kronor. 

2. Stipendiet kan sökas av studenter som skriver examensarbeten för 
företag och offentliga organisationer i kommunen. 

3. Examensarbetet ska vara till nytta för Arvidsjaurs kommun, dess 
bolag eller privata företag i kommunen. 

4. Stipendie och reseersättning beslutas i varje enskilt fall och är kopplat 
till faktisk prestation. 

5. Kommunen ska, via kommunens representant för Akademi Non -, 
aktivt verka för inventering av examensuppdrag samt att de registreras 
på aktuella universitets hemsidor. 

6. Pengar för beviljade examensarbeten tas från Ansvar 11, Slag 4699, 
Verksamhet 036. 

7. Kommunchef Ulf Starefeldt utses som beslutsfattare och 
kontaktperson. 

 

   

Reservation 
Bjame Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Kristina Bäckström (c) 
reserverar sig till fönnån för Bjarne Halds förslag. 

 

Beslutet skickas till: 
•Akademi Norr 
•Lotta Levander 

      

        

Justeta  dy  sign Beslutsunderlag 
Skrivelse Akademi Norr 

 

Uldragsbestyrkande 
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