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Utveckling av stipendium för Unga skrivare

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. attgodkänna stipendieutskottets förslag till utveckling av stipendiet för Unga
skrivareoch att anta nya stadgar enligt följande:

Uppsala kommuns stipendium för unga skrivare

Syfte
Uppsala kommuns stipendium för unga skrivare är avsedda att stödja
och uppmuntra eget skrivande.

Behörighet
Behöriga att söka stipendiet är personer i åldern 13-19 år bosatta i
Uppsala kommun.

Nämnd för utdelande av stipendium
Stipendiet utdelasav kulturnämnden. Ansökningar bereds på det sätt
som kulturnämnden beslutar. I beredningen adjungeras medarbetare
från kommunens biblioteksverksamhet.

Stipendier
Kulturnämnden beslutar årligen hur många stipendier som ska utlysas.
Stipendiet består i deltagande i en skrivarcirkel vid kommunens
biblioteksverksamhet samt publicering av utarbetad text.

Ansökan
Kulturnämnden ska fastställa sista dag för ansökan och på lämpligt sätt
ledigförklara stipendierna senast en månad innan sista ansökningsdag.

Budget
Budget för genomförandeav skrivarcirkel och textpublicering fastställs
årligen i samband med kulturnämndens driftsbudget.
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2. att förändringen gäller från och med 2021. 

Sammanfattning 

Stipendiet för Unga skrivare har delats ut sedan 2002 (KTN 2001-06-15, § 87) i syfte att 

stödja och uppmuntra eget skrivande. Kulturnämndens stipendieutskott har 
tillsammans med kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till hur stipendiet kan 
utvecklas. Stipendiet föreslås bestå av två delar, dels deltagande i handledarledd 
skrivarcirkel, dels av publicering av utarbetad text i en skrift. Medarbetare från 

kommunens biblioteksverksamhet föreslås adjungeras i handläggningen av detta 

stipendium. Förändringen föreslås träda i kraft 2021 och kräver smärre justering av 
stadgarna för stipendiet. 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Stipendiet för Unga skrivare har delats ut sedan 2002 (KTN 2001-06-15 paragraf 87) i 
syfte att stödja och uppmuntra eget skrivande. Behöriga att söka har varit personer i 
åldern 13 - 19 år bosatta i Uppsala kommun. Ansökningar har beretts i kulturnämndens 

stipendieutskott med adjungerad konsult. Stipendiebelopp har fastställts årligen i 
samband med kulturnämndens budget (2020: 20 000 kr). Antalet stipendiater beslutas 

av kulturnämnden, efter förslag från stipendieutskottet. 

Nu har ett förslag till utveckling av stipendiet tagits fram av stipendieutskottet, i syfte 
att mer genomgripande uppmuntra unga människor att skriva texter och ge dem en 

inblick i hur ett författarskap kan te sig. Bibliotek Uppsala har fått uppdraget att 

utarbeta ett förslag.  

Förslaget togs fram av bibliotekets arbetsgrupp för verksamhet riktad till unga, efter 

genomförd fokusgrupp med ungdomar. Fokusgruppen genomfördes den 23 maj 2019 

då ungdomsbibliotekarien intervjuade en grupp ungdomar som deltar i en 

skrivarcirkel. De hade träffats på Stadsbiblioteket varje torsdag sedan februari 2019. 
Frågorna som ställdes till ungdomarna var hur de skulle vilja få stöd i sitt skrivande, och 
hur de trodde andra ungdomar kunde uppmuntras till skrivande.  

Förslag 
Förslaget till stipendium för att stödja skrivande unga i Uppsala är följande: 

Stipendiet består i att bli antagen till en skrivarcirkel och publicerad i en gemensam 

skrift. När skriften släpps hålls en realesfest och de som publicerats i boken 

uppmärksammas.  Ansökan görs till kommunens biblioteksverksamhet som vart år 

utlyser en skrivarcirkel som leds av en pedagogiskt erfaren författare. Skrivarcirkeln ska 
bestå av fyra träffar med skrivarkurs och arbete med egna texter samt feedback av 
författaren. I en av träffarna berättar författaren om sin skrivarprocess och hur det går 

till att ge ut en bok. De som deltagit i skrivarcirkeln väljer i samråd med den rekryterade 
författaren ut vilken text de vill publicera. Skrivarcirkeln kan placeras på 
Stadsbiblioteket men kan ha olika placeringar i kommunen olika år.  
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Det är stipendieutskottets förslag att följande stadgar bör antas för stipendiet: 

Uppsala kommuns stipendium för unga skrivare 

Syfte 
Uppsala kommuns stipendium för unga skrivare är avsedda att stödja och uppmuntra 
eget skrivande. 

Behörighet 

Behöriga att söka stipendiet är personer i åldern 13 - 19 år bosatta i Uppsala kommun. 

Nämnd för utdelande av stipendium 
Stipendiet utdelas av kulturnämnden. Ansökningar bereds på det sätt som 
kulturnämnden beslutar. I beredningen adjungeras medarbetare från kommunens 

biblioteksverksamhet. 

Stipendier 

Kulturnämnden beslutar årligen hur många stipendier som ska utlysas. Stipendiet 
består i deltagande i en skrivarcirkel vid kommunens biblioteksverksamhet samt 
publicering av utarbetad text.  

Ansökan 

Kulturnämnden ska fastställa sista dag för ansökan och på lämpligt sätt ledigförklara 

stipendierna senast en månad innan sista ansökningsdag. 

Budget 
Budget för genomförande av skrivarcirkel och textpublicering fastställs årligen i 

samband med kulturnämndens driftsbudget.  

 

Beredning 

Ärendet har betetts i kulturnämndens stipendieutskott under 2019 och 2020. 
Adjungerad har varit Maria Fredriksson, Bibliotek Uppsala. 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeten innefattar kostnader för ledare av skrivkurs och tryck av bok samt 
marknadsföring. Summan av kostnaderna är samma som tidigare för stipendiesumma 
och omkostnader, ca 45 tkr, och bör rymmas inom kulturnämndens ordinarie budget 

för stipendier. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-01 

 

Stipendieutskottet 

 

 

Elisabeth Ståhle 
Sammankallande 
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