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  2020-05-06 Dnr: KFN 2020-14  

                                                                                            KFN 2019-000070
      

 Kultur och fritidsnämnden  
  
    Tjänsteskrivelse 
 
 
Handläggare: 
JanOlof Karlsson 
Kulturutvecklare 
Kultur och Fritid 

Kultur och Fritidspris samt stipendier 2020 

Förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden fastställer juryns beslut av pristagare. 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-04-02, § 11 att inrätta en särskild 
jury bestående av en förtroendevald från majoriteten, en förtroendevald från 
oppositionen, en person från kulturområdet, en person från fritidsområdet 
samt en tjänsteman från förvaltningen. Juryns uppdrag är att utse 
pristagarna och stipendiaterna. 
 
Annons publicerades i februari i annonsbladet Veckovis och på kommunens 
hemsida samt Facebook sida med information om att allmänheten kan lämna 
förslag på lämpliga pristagare och stipendiater.  

Den utsedda juryn sammanträde den 2020-05-5 och utsåg följande 
pristagare av de nominerade; 

Kulturpris och två kulturstipendier; 
 
Kulturpris 6000 kr 
Anders och Ngoc Hjort af Ornäs för varsam renovering av Kvistrums 
Gästgifveri – en historisk betydelsefull byggnad för Munkedal 
 

Kulturstipendier à 6000 kr (delas på 3) 
Gabrielle Ivarsson, Hedekas. För fortsatta studier på Gerlesborgs konstskola. 
För utvecklande av ett konstprojekt på tre platser i världen – Afrika, Asien 
och Sydamerika.  

Moa Hesser, Munkedal. Konststuderande på Blekinge Folkhögskola för 
utveckling inom fotografi och akvarellmålning. 

Sandra – Marie Karlsson, Munkedal. För fortsatta konstnärliga studier på 
Gerlesborgs konstskola. Fördjupa sitt individuella konstnärskap med material 
och metoder. 
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Fritidspris och två fritidsstipendier; 
 
Fritidspris 6000 kr 
Munkbuggarna, Munkedal. För framstående insatser i dans SM Gävle 2019.   

Fritidsstipendium – förtjänstfull ledarinsats 6000 kr(delas på 3) 
Zinita Johansson, Anette Lindskog och Charlotte Eklund Dingle 
Gymnastikklubb 
”För sitt entusiasmerande engagemang inom gymnastiken i vått och torrt ” 

Fritidsstipendium – betydande insatser som ungdomsledare 6000 kr 
Henrik Gunnarsson, Hedekas If  
”En eldsjäl som skapar gemenskap och möjligheter för ungdomar att utöva 
sitt intresse för fotboll”. 

Prisceremoni 
Beslutas av Kultur & Fritidsnämnden 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi – Kultur och Fritidsbudget för priser och stipendium uppgår till 
36000 kr  
 
   
     
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
JanOlof Karlsson 
Margareta Svensson Hjorth 

Liselott Sörensen Ringi 
 
 
 

 
Chef  
Barn o Utbildning, Kultur o Fritid 
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