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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2020 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1. att Uppsala kommuns hedersstipendium 2020 tilldelas , med 
motiveringen:
Uppsala kommuns hedersstipendium 2020 tilldelas fotografen  
för hans mångåriga gärning att sätta skärpan på kulturens betydelse i 
samhället. Nyfiket, mångfacetterat och med osedvanligt driv har  
erbjudit mötesplatser och visat konstens, konstskaparnas och 
kulturentreprenörernas vikt i samhälle och näringsliv. Med magasinet BIZART 
har under många år på ett inspirerande sätt tillgängliggjort 
konst och kultur för allmänheten, 

2. att stipendiet består av ett konstverk till ett värde av högst 20 000 kr samt

3. att utdelning av stipendiet sker vid en lämplig tidpunkt.

Sammanfattning 
Kulturnämndens hedersstipendium inrättades 1977 och har utdelats varje år sedan 
dess. Stadgarna säger att förtjänt person/er kan tilldelas hedersbetygelse i form av 
ett konstverk, i år till ett värde av högst 20 000 kr samt ett diplom utformat av 
konstnären Ulla Fries. Årets hedersstipendium föreslås ges till fotografen, filmaren 
och ansvarige utgivaren  Utdelning av stipendiet sker vid lämplig 
tidpunkt. 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Förslag från stipendieutskott till kulturnämnden 2020-11-03 KTN-2020-00621 

Handläggare:  
Elise Rhodin 
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Ärendet 
Kulturnämndens stipendieutskott beslutade vid sitt sammanträde den 15 oktober att 
föreslå uppsalafotografen  till hedersstipendiat 2020.  

 
 

 

 

 

Beredning 

Beredning har skett i kulturnämndens stipendieutskott under 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den föreslagna summan för konstverket, 20 000 kr, ryms inom kulturnämndens budget 
för stipendier 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag från stipendieutskottet 2020-11-03 

Bilaga 1. Förteckning över Uppsala kommuns hedersstipendiater 1977 – 2019. 

 

 

 

Stipendieutskottet 

 

 

Elisabeth Ståhle 
Sammankallande 

 

 



           Bilaga 1. 
Stadgar för Uppsala kommuns Hedersstipendium 
 
 
Enligt stadgar antagna av kommunfullmäktige 1977-01-31 § 39, kan förtjänt person tilldelas 
hedersbetygelse i form av konstverk. Stadgarna reviderades av kultur- och fritidsnämnden 1994-
10-27 § 82, att gälla ”en eller flera personer”. 
 
Behörighet 
 
Stipendium utdelas till person (er) som är bosatt i Uppsala kommun eller som genom sin 
verksamhet är knuten till Uppsala. 
 
Nämnd för utdelande av stipendium 
 
Stipendiet utdelas av kulturnämnden. Nomineringar och förslag bereds i ett stipendieutskott. 
Förslag kan även ges av allmänheten och bör då vara åtföljt av särskild motivering. 
 
Beslut om stipendiat (er) fattas av kulturnämnden i november eller december månad, och utdelas i 
samband med nämndens årliga jullunch.  

 

Uppsala kommuns hedersstipendiater  
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