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Sök Mälardalsrådets stipendium!  

Studenter eller studentföreningar som har bidragit till att 

utveckla Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion 

 

Om Mälardalsrådet och stipendiet 

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd samverkansorganisation för 60 kommu-

ner och 9 regioner runt om i Stockholm-Mälarregionen. Vi driver våra medlemmars 

frågor för konkreta resultat inom bland annat infrastruktur och kompetensförsörjning. 

Mälardalsrådet jobbar för att utveckla det storregionala samarbetet över region- och 

partigränser för en konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar Stockholm-Mälarregion.  

Mälardalsrådet kommer under 2020 att dela ut stipendium till minne av en bort-

gången medarbetare, Nicke Grundberg, som var djupt engagerad i att utveckla 

Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. 

Värde och kriterier  

Stipendiets värde är totalt 50 000 kr.  

Stipendiet kommer att delas ut till studenter eller studentföreningar som har bi-

dragit till Stockholm-Mälarregionens utveckling som kunskapsregion genom 

exempelvis: 

• Studieprestationer och forskning: examensarbeten eller rapporter 

• Utbildning eller andra kunskapshöjande insatser som har bidragit till 

kunskap och erfarenhetsutbyte. Exempelvis projekt eller mötesplatser 

som syftar till att öka samarbeten mellan olika typer av aktörer och/eller 

individer i Stockholm-Mälarregionen.  

 

Både enskilda individer och en grupp av studenter i exempelvis en studentförening 

kan nomineras.  

För att kunna vara aktuell för stipendiet måste den nominerade vara inskriven student 

på, eller som förening tillhöra, ett lärosäte i något av de nio länen Stockholm, Upp-

sala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland, Sörmland, Dalarna och Got-

land.  

Stipendiet kommer att delas mellan ett antal mottagare.   
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Jury och utdelning 

Mälardalsrådets styrelse har utsett en jury bestående av följande representanter: 

Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet   

Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet   

Mats Danielson, rektorsråd Stockholms universitet  

Helena Jerregård, vice rektor för samverkan Mälardalens högskola  

Mikael Östling, prorektor Kungliga tekniska högskolan 

Efter avslutad nomineringsprocess väljer juryn ut mottagare av stipendiet. Utdelning 

av stipendiet kommer att ske vid Mälardalsrådets storregionala konferens Mälartinget 

som hålls den 7-8 maj i Eskilstuna. 

Nomineringsförfarande 

För att nominera dig själv eller någon annan vänligen besvara nedanstående frågor 

och skicka in via e-post till kansliet@malardalsradet.se senast den 8 april 2020.  

Kontaktuppgifter till dig som nominerar 

Namn 

E-post 

Tel 

  

Nominering 

Vem eller vilka bör erhålla stipendiet? 

Namn 

Lärosäte 

Program och nivå (ex kandidat) 

Kort beskrivning av mottagaren/mottagarna 

Beskriv varför du tycker att mottagaren bör få ta emot stipendiet (Vilken typ av 

insatser, projekt, eller prestationer har genomförts?) 

  

Bifoga gärna dokument eller länkar som kan styrka nomineringen. 
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