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Kulturnämnden 
 

 
Revidering av stadgar för Fristad Uppsala 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna upprättat förslag till reviderade stadgar för Uppsala kommuns stipendium för 
förföljda författare och skribenter samt 
 
att  ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för utveckling av Fristad 
Uppsala. 
 
Sammanfattning 
Kulturförvaltningen föreslår att Uppsala kommuns stadgar för stipendium för förföljda 
författare och skribenter revideras. Förvaltningen föreslår att stipendiet utökas så att det även 
finns möjlighet att ta emot en stipendiat som har familj eller annan nära anhörig.  
Förvaltningen föreslår även att stipendiet i fortsättningen omnämns som Fristad Uppsala – 
Uppsala kommuns stipendium för förföljda författare och skribenter.  
 
 
Ärendet 
Under 2008 tillskrev kulturnämnden kommunstyrelsen med en begäran om att få inrätta ett 
nytt stipendium för att Uppsala kommun skulle kunna bli en fristad för förföljda författare. 
Grundidén är att erbjuda skydd åt en etablerad skribent som inte kan utöva sin rätt att använda 
det fria ordet.  

Den 23 april 2008 beslutade kommunstyrelsen att ge kulturnämnden i uppdrag att inrätta ett 
stipendium och att ansvara för fristadsarbetet. Kulturnämnden fattade beslut om stadgar den 
24 april 2008. (KTN 2008-0160.40/2). 

Uppsala kommun blev medlem av den internationella fristadsorganisationen ICORN 
(International cities of refugee network) under 2010. (KTN 2010-0329.00/1). Medlemskapet i 
ICORN ställde delvis nya krav på det lokala fristadsarbetet och i och med medlemskapet i 
ICORN så angavs en rekommenderad stipendiesumma till fristadsförfattaren.  
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I samband med tecknandet av medlemskapet i ICORN tog förvaltningen fram ett förslag till 
riktlinjer för det lokala fristadsarbetet. Riktlinjerna utgör till stor del en förteckning över 
arbetsuppgifter och ansvar. I beslutet står att förvaltningen vid behov kan revidera riktlinjerna. 
(KTN 2010-0029.40/2) 

I samma ärende höjdes även stipendiet från 5 000 kr per månad till 10 000 kr per månad för 
att motsvara den nivå som ICORN angav för en ensamstående person. Det finns inga exakta 
summor nedtecknade i medlemsavtalet eftersom samma avtal används i många olika länder 
och vad som är skälig ersättning för levnadsomkostnader skiljer sig åt från land till land. Men 
förslaget till stipendiesumma togs fram i dialog med ICORNs sekretariat i Stavanger och de 
flesta svenska fristäder delar ut ett stipendium som motsvarar en summa om 10 000 kr per 
månad för en ensam person. För en familj har rekommendationen omfattat ett belopp 
motsvarande 14 000 kr per månad.  

I stadgarna för Uppsala kommun står att stipendiet ska ges ”till en person som genom sin 
skriftliga gärning hotas av förföljelse eller repressalier som utgör ett hot mot dennes hälsa, 
möjlighet att verka och frihet.” Cirka en tredjedel av de sökande utgörs av personer med 
familj. Kulturförvaltningen föreslår därför att stadgarna revideras så att möjlighet finns att 
kunna ta emot eventuellt nära anhöriga till stipendiaten. Som riktlinje för vilken nivå 
penningdelen av stipendiet bör omfatta föreslår förvaltningen att stipendiesumman i de fall 
stipendiaten har medföljande anhöriga utökas från 120 000 kr till 180 000 kr per år för att 
täcka stipendiatens merkostnader. Omkostnaderna för kommunen kommer i så fall även att 
öka för till exempel större lägenhet samt eventuellt behov av plats i förskola/skola etc. Om 
Uppsala tar emot en ensam person så föreslår förvaltningen oförändrad stipendiesumma. 

I ansökningsförfarandet till Migrationsverket finns möjlighet att uppge anhöriga som 
medsökande till fristäder i Sverige. Grunden för det tillfälliga uppehållstillståndet som ges till 
fristadsförfattare- och fristadskonstnärer är en koppling till arbetstillstånd.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden avsätter för närvarande 300 000 per år för fristadsåtagandet varav 
stipendiesumman utgör 120 000 kr och resterande del bekostar bostadshyra, övriga 
omkostnader och administration samt medlemskap i ICORN. I kommande budgetprocess bör 
nämnden beakta att om Uppsala tar emot en stipendiat med medföljande anhörig bör summan 
utökas till 380 000 kr per år. 

 
Kulturförvaltningen 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Stadgar för Stipendium för förföljda 
författare och skribenter – Fristad 
Uppsala, (KTN 2008-0160.40/2) 
 
 
Syfte 
Uppsala kommuns stipendium för förföljda 
författare och skribenter är avsett att vid 
behov årligen tilldelas en person som 
genom sin skriftliga gärning hotas av 
förföljelse eller andra repressalier som 
utgör ett hot mot dennes hälsa, möjlighet 
att verka och frihet. Stipendiet är avsett att 
skapa en fristad i Uppsala för den 
förföljde. 
 
Behörighet 
Behörig är den som kulturnämnden utser. 
Stipendiat kan erhålla stipendium under 
högst 2 år i följd.  
 
Nämnd för utdelade av stipendium 
Stipendium utdelas till person som 
kulturnämnden utser. Kulturchefen äger 
delegation att bereda ärendet och besluta 
om behörighet och utdelning av stipendiet 
 
Stipendiets utformning och storlek på 
belopp  
Stipendiebeloppets storlek fastställs 
årligen. Stipendiet är också ett  
vistelsestipendium. Kulturnämnden ställer 
en lägenhet till den förföljdes förfogande. 
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Stadgar för Fristad Uppsala – Uppsala 
kommuns stipendium till förföljda 
författare och skribenter, antagna av 
KTN xxxx-xx-xx  
 
Syfte 
Uppsala kommuns stipendium för förföljda 
författare och skribenter är avsett att vid 
behov årligen tilldelas en person som 
genom sin skriftliga gärning hotas av 
förföljelse eller andra repressalier som 
utgör ett hot mot dennes hälsa, möjlighet 
att verka och frihet. Stipendiet är avsett att 
skapa en fristad i Uppsala för den förföljde 
och eventuella medföljande nära anhöriga. 
 
Behörighet 
Behörig är person som kulturnämnden 
utser. Kulturnämnden har delegerat till 
kulturdirektören att fatta beslut om 
behörighet och utdelning av stipendiet. 
 
Stipendiets omfattning 
Stipendiet är ett vistelsestipendium som 
kan tilldelas en person under maximalt två 
år under den tid som stipendiaten i 
huvudsak vistas i Uppsala kommun. 
Stipendiaten får tillgång till en möblerad 
lägenhet och ska erbjudas goda 
förutsättningar att fortsätta verka i 
Uppsala. Stipendiet ska även täcka skäliga 
levnadsomkostander. Om stipendiaten har 
medföljande anhöriga ska ett högre belopp 
utbetalas. Exakt summa anges i det beslut 
som fattas för varje stipendiat.  
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