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Stadgar för Uppsala kommuns stipendier till kulturarbetare 
Stadgar antagna av kommunfullmäktige 31/1 1977, § 39, reviderade av kommunfullmäktige 
25/4 2000, § 102. 
 
Syfte 
Uppsala kommuns stipendier till kulturarbetare är avsedda att stödja och uppmuntra 
förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, 
konsthantverk, film, foto, teater, dans, folkbildning etc.  
 
Behörighet 
Stipendium utdelas till person, som är bosatt i Uppsala kommun eller som genom sin 
verksamhet är knuten till Uppsala. 
 
Nämnd för utdelande av stipendier 
Stipendium utdelas av kulturnämnden. Ansökningar och förslag bereds i ett stipendieutskott. 
Till stipendieutskottets överläggningar kan konsulter från olika konstnärliga specialområden 
adjungeras. 
 
Stipendier 
Följande stipendier förekommer: 
 
1) Arbetsstipendium 
 
2) Stipendier för fortbildning, studieresor, arbetsmaterial och andra för den 
konstnärliga verksamheten angelägna behov 
 
Ansökan 
Ansökningar för ovan nämnda stipendier skall inlämnas till kulturnämnden senast dag som 
nämnden fastställer. Förslag till stipendiater kan även ingivas av annan än sökanden eller 
väckas inom nämnden och bör då åtföljas av särskild motivering. 
Det åläggs kulturnämnden att senast en månad innan ansökningstiden går ut genom annonser 
och på annat lämpligt sätt ledigförklara stipendierna. 
 
Beslut om stipendiater 
Beslut om stipendiater fattas av kulturnämnden senast i april månad. 
 
Stipendiebelopp 
Stipendiebeloppets storlek fastställs årligen i samband med kulturnämndens budget. År 2012 
är summorna: Arbetsstipendium 100 000 kr, stipendium för fortbildning med mera 25 000 kr. 
 
 

Stadgar för Uppsala kommuns stipendium för unga 
skrivare 
Kulturnämnden beslutade 2001-06-15, enligt § 87 att inrätta ett stipendium för unga skrivare. 
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Syfte 
Uppsala kommuns stipendium för unga skrivare är avsedda att stödja och uppmuntra eget 
skrivande. 
 
Behörighet 
Behöriga att söka är personer mellan 13-19 år bosatta i Uppsala kommun. 
 
Nämnd för utdelande av stipendium 
Stipendium utdelas av kulturnämnden. Ansökningar bereds i ett stipendieutskott.  
Till stipendieutskottets överläggningar kan konsulter adjungeras. 
 
Stipendier 
Följande stipendier förekommer: 
 
1) Stipendium för unga skrivare 13-15 år 
2) Stipendium för unga skrivare 16-19 år 
 
Ansökan 
Ansökningar för ovan nämnda stipendier skall inlämnas senast dag som nämnden fastställer. Det 
åläggs kulturnämnden att senast en månad innan ansökningstiden går ut att genom annonser och 
på annat lämpligt sätt ledigförklara stipendierna. 
 
Stipendiebelopp 
Stipendiernas antal och belopp fastställs årligen i samband med kulturnämndens budget. Antalet 
stipendiater beslutas av Kulturnämnden. 2012 var beloppet totalt 20 000 kronor som delades 
ut till fyra stipendiater. 
 

 

Stadgar för Uppsala kommuns hedersstipendium 
 
Syfte 
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 
Stipendium utdelas av kulturnämnden. Ansökningar och förslag bereds i en 
stipendiekommitté. Förslag kan även ges av allmänheten och bör då vara åtföljt av särskild 
motivering.  
 
Hedersstipendium utdelas i form av konstverk, till ett belopp vars storlek fastställs årligen i 
samband med kulturnämndens budget.  
 
Beslut 
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Beslut om stipendiat (er) fattas av kulturnämnden i november eller december månad och 
utdelas i samband med nämndens årliga jullunch. 
 
 

Stadgar för Gösta Knutsson-stipendium  
Kommunfullmäktige beslutade 11-12/6 1990 § 141: 
 
 att för stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande insatser på barnkulturens 
område inrätta ett Gösta Knutsson-stipendium, att av kulturnämnden årligen utdelas i enlighet 
med av nämnden på förhand fastställda riktlinjer och stipendiebestämmelser, 
 
att anvisa och till kulturnämndens förfogande ställa ett anslag om 10 000 kr utgörande 1990 
års stipendiesumma, att utgå av kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter i 1990 
års budget, samt 
 
att befria kulturnämnden från uppdraget att utreda och föreslå minnesmärke över Gösta 
Knutsson och hans gärning. 
 
Syfte 
Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium är avsett att årligen tilldelas en eller flera 
personer som gjort värdefulla insatser inom barnkulturen (bild, dans, litteratur, musik och 
teater). 
 
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 
Stipendium utdelas av kulturnämnden. Namnförslag bereds i en stipendiekommitté. Till 
stipendiekommitténs överläggningar kan konsulter från olika konstnärliga specialområden 
adjungeras. 
 
Stipendiebeloppets storlek fastställs årligen i samband med kulturnämndens budget. 
 
Beslut om stipendiat (er) 
Förslag på lämpliga kandidater väcks inom kulturnämnden i maj månad. Beslut om stipendiat 
fattas av kulturnämnden senast i september månad. 
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