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Kulturnämnden 

 

Inrättande av stipendium till nyutexaminerad bildkonstnär 
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämndens stipendieutskott föreslår kulturnämnden besluta 

 

att  inrätta ett tillfälligt stipendium till nyutexaminerad bildkonstnär, samt 

 

att  anta föreslagna stadgar 

 

 

Sammanfattning 

Kulturnämnden föreslås inrätta ett stipendium för nyutexaminerade konsthögskoleutbildade 

konstnärer bestående av kostnadsfri tillgång till en ateljé under ett års tid samt möjlighet att få 

ställa ut på Uppsala konstmuseum.  

 

 

Ärendet 

Kulturnämndens stipendieutskott beslutade vid sitt sammanträde 20180209 att föreslå 

kulturnämnden att inrätta ett stipendium för nyutexaminerade konsthögskoleutbildade 

konstnärer bestående av kostnadsfri till gång till en ateljé under ett års tid samt möjlighet att 

få ställa ut på Uppsala konstmuseum. 

 

I det tidigare ärendet Tillgängliggörande av ateljémiljöer i Ulleråker (KTN-2017-0461) 

uppdrogs till kulturförvaltningen att utreda möjligheten att inrätta ett ateljéstipendium för 

unga, konsthögskoleutbildade konstnärer. 

 

Bakgrunden till förslaget är de behov som identifierades i den utredning om ”Behov och 

förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor i Uppsala kommun för 

såväl etablerade som nyutexaminerade konstnärer” som gjordes av kulturförvaltningen 2015.  
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För att Uppsala ska attrahera nyutbildade konstnärer att etablera sig i kommunen, både för att 

öka dynamiken och säkra återväxten inom konstområdet, är tillgången till bra och billiga 

ateljéer, arbetstillfällen, utställningsmöjligheter, offentliga uppdrag och olika stödformer av 

stor betydelse. Ett led i detta skulle kunna vara att inrätta ett ateljéstipendium som kunde 

sökas av avgångselever från de högre konstutbildningarna. Genom att öppna för en möjlighet 

att söka ett stipendium, skulle fler rimligen finna det attraktivt att försöka etablera sig i 

kommunen och därigenom på sikt bidra till ett rikare kulturliv. Stipendiet skulle ge unga 

konstnärer en viss trygghet att söka satsa på konsten mer fullt ut. Att under en tid ha fri 

ateljéplats samt jobba mot en utställning i en miljö där man kan bygga nätverk skulle bidra till 

en mycket bra start för en konstnärlig yrkeskarriär. 

 

Stipendiet föreslås bestå av tillgång till en grundutrustad ateljé under ett år om 20 m2 i 

anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker samt utställningsmöjlighet på 

Uppsala konstmuseum i den så kallade Studio 4 inklusive utställningsersättning och 

marknadsföring. 

 

Stipendiet ska vara sökbart av personer med masterexamen från de svenska konsthögskolorna 

eller motsvarande. Stipendiet kan sökas inom tre år efter avlagd masterexamen. I 

förekommande fall är det möjligt att som konstnärsgrupp söka stipendiet. Ansökan görs under 

våren och bereds av kulturnämndens stipendieutskott med hjälp av kulturförvaltningens stab 

och Uppsala konstmuseum. Beslut fattas i kulturnämnden i juni. Stipendiet löper  

1 augusti – 31 juli. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för ateljéplats och utställning är redan täckta i kulturförvaltningens ordinarie 

budget 2018 genom anslag till Uppsala konstmuseum och ateljéstöd och ateljémiljöer. 

Kostnaden för stipendiet från 2019 och framåt beräknas rymmas inom samma poster vid 

oförändrad budget. 

 

 

 

Kulturnämndens stipendieutskott 

 

 

 

 

Küllike Montgomery 

Sammankallande 

 

 

 

 

Bilaga 1 Stadgar för Uppsala kommuns tillfälliga stipendium till nyutexaminerad 

bildkonstnärer 
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Bilaga 1 

Stadgar för Uppsala kommuns tillfälliga stipendium till nyutexaminerad 

bildkonstnär 

Antagna av kulturnämnden 2018-03-19. 

 

 

Syfte 

 

§ 1 Syftet med stipendiet är att ge nyutbildade bildkonstnärer möjlighet till 

arbetslokal och utställningsmöjlighet samt stimulera till att etablera sig i 

Uppsala. 

 

Behörighet 

 

§ 2 Stipendiet kan sökas av konstnär som avlagt masterexamen vid svensk 

konsthögskola eller motsvarande de senaste tre åren. 

 

 

Nämnd för utdelande av stipendium 

 

§ 3 Stipendium utdelas av kulturnämnden. Namnförslag bereds i ett 

stipendieutskott. Till utskottets överläggningar kan konsulter adjungeras. 

 

Stipendium 

 

§ 4 Stipendiet består av tillgång till kostnadsfri ateljé i anslutning till 

Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker under ett års tid (augusti -juli) 

samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum under stipendieperioden. 

 

Ansökan 

 

§ 5 Ansökan för ovan nämnda stipendium ska inlämnas senast dag som nämnden 

fastställer. Det åläggs kulturnämnden senast en månad innan ansökningstiden 

går ut att på lämpligt sätt ledigförklara stipendiet. 

 

Beslut om stipendiat 

 

§ 6 Stipendium utdelas varje år med början år 2018 under förutsättning att tillgång 

till ateljé i Ulleråker finns. Beslut att utse stipendiat fattas av kulturnämnden 

senast i juni månad. 


