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Plats och tid Villmyran konferens, kl.13.30-14.00. 

Beslutande ledamöter 
 

Thomas Näsholm (S), ordf. 
Göran Molin (S) 
Christina Maydotter (MP) 
Anna Strandh Proos (M) 
Margareta Hedlund (C) tjänstgörande ersättare 

Ej beslutande ersättare Maria Larsson (S) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Ulrika Hurdén, förvaltningschef 
Ninni Mellander, enhetschef kulturen 

 

 

Justerare Anna Strandh Proos (M) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 1 --2 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Thomas Näsholm (S)  

 Justerare   
 Anna Strandh Proos (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kulturutskott 

Sammanträdesdatum 2018-03-27 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-27 Datum då anslaget tas ned 2018-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2018-04-17 
 

Underskrift   
 Sara Lindgren  
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Ärendelista 
§ 1 Dnr BKU 2018/ 

Information kulturutskottet ................................................................................... 3 

§ 2 BKU 2018/110 

Högakusten -stipendiet ....................................................................................... 4 
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§ 1 Dnr BKU 2018/117 

Information kulturutskottet  

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämndens kulturutskott 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

Ärendet 

Kulturutskottet får ta del av nedanstående information 

- Ninni Mellander, enhetschef kultur, informerar om häxmuséet och 

kulturenhetens verksamhet. 
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§ 2 BKU 2018/110 

Högakusten -stipendiet 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämndens kulturutskott 

Förslag till beslut 

Utse Gitte Eidslott till 2018 års Högakusten-stipendiat 

Ärendet 

Kulturenheten har fått 70 ansökningar till HögaKusten-stipendiet. 

Kulturenheten har tillsammans med konstnärerna Mats de Vahl och Kerstin 

Axell Ohlzon tagit fram en kandidat till stipendiet. Det har varit ett mycket 

svårt, men spännande arbete att göra en seriös och professionell bedömning 

av ansökningarna. Kvaliteten har varit mycket hög. 

 

Kulturenhetens förslag på kandidat är konstnären Gitte Eidslott. Hon arbetar 

med måleri på stora dukar. Arbetssättet är projektbaserat och hon utforskar 

mönster genom sina abstrakta målningar. Hon är född 1985 i Norge, men bor 

och arbetar numera i Åkarp i Skåne. Hon har gått på Valand i Göteborg och 

tagit examen i fri konst. Gitte har även gått konstutbildningar i Wien, 

Österrike och i Oslo, Norge. Hon har ställt ut i Sverige, Österrike, Norge och 

Tyskland. 

Motivering: Gitte Eidslott rör sig befriande och respektlöst mellan det 

abstrakta och figurativa i sina målningar. Det råa sättet med vilket hon 

behandlar mönster, färg och material skapar en dialog som väcker 

betraktarens sinnen. Måleriet är sökande och utforskande och mötet med 

abstraktion av naturen/landskapet ger en spänstighet. Det kommer att bli 

intressant att se vad Höga Kustens landskap ger för avtryck i hennes konst. 

Ekonomi och finansiering 

Finansieras inom ramen för kulturenhetens budget. 

Måluppfyllelse 

Högakusten- stipendiet ligger helt i linje med kommunens viljeinriktning och 

målen för kulturens verksamhet. 
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Samråd 

Urvalsgruppen har bestått av två professionella yrkesverksamma konstnärer 

Mats de Vahl, Kerstin Axell Ohlzon och Ninni Mellander, chef 

kulturenheten. 

 


