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Bakgrund 
Prioriterade mål för Gullspångs kommun är att lyfta ungas rätt till kultur. I Kulturplan 2016-

2020 står det; – Gullspångs kommun främjar allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning 

och till att utveckla sina skapande förmågor. 

 

I samband med Lina Bengtsdotters debutroman hösten 2017 har Gullspångs kommun återigen 

satts på kartan vad gäller internationellt kända författare. Boken Annabelle har översatts till ett 

tjugotal språk precis som Frans G. Bengtssons Röde Orm.  

 

Goda resultat i läsförståelse gynnar utvecklingen i alla ämnen. Gullspångs kommun satsar på att 

arbeta med läsning i skolorna och söker efter nya sätt att uppmuntra till både läsning och eget 

skrivande. Ett besök till Frans G. Bengtssons minnesbibliotek är en självklarhet under elevernas 

tid i grundskolan.  

Lina Bengtsdotters andra bok Francesca, som har boksläpp i Gullspång den 22 september 2018, 

instiftas därför Bengtsdotterstipendiet – för unga skrivare med anledning att stödja och 

uppmuntra eget skrivande.  

 

Bengtsdotterstipendiets syfte 
Gullspång kommuns Bengtsdotterstipendiet – för unga skrivare är avsedda att stödja och 

uppmuntra barn och unga till eget skrivande. Oberoende om det gäller dikter, romaner, manus, 

låttexter, bloggar eller dagbokstexter. 

Allmänt om Bengtsdotterstipendiet  
Bengtsdotterstipendiet vänder sig till personer mellan 13-20 år bosatta i Gullspång kommun.  

 

Följande stipendier förekommer: 

1) Stipendium á 2 000 kronor för skrivare 13-15 år 

2) Stipendium á 3 000 kronor för skrivare 16-20 år 

 

Ansökningar för stipendier inlämnas senast dag som nämnden fastställer. En månad innan 

ansökningstiden går ut åligger det Barn-, utbildning- och kulturnämnden att informera om 

stipendierna på ett lämpligt sätt. 

 

Ansvarig nämnd 
Bengtsdotterstipendiet – för unga skrivare bereds av författaren Lina Bengtsdotter och 

Ungdomsparlamentet för beslut av Barn-, utbildning- och kulturnämnden. Stipendierna utdelas i 

samband med kulturpriset i januari – mars.  

 

 


