
 

    
Kalmar läns distrikt 
Landstingsgruppen 

Interpellation ställd till Kulturnämndens ordförande Maria Ixcot Nilsson 

Det regionala kulturansvaret fördes den 1 januari 2016 över från regionförbundet till landstinget. Nu 

ansvarar landstinget i och med detta för de regionala kulturfrågorna, samt även fördelningen av det 

regionala och statliga kulturanslaget. Landstinget har tillsatt en politisk nämnd som ska ansvara och 

jobba med dessa frågor där bl a fördelning av det regionala kulturstödet i vårt avlånga län sker. 

Jag noterar att det regionala kulturbidrag som fördelades 2015 var totalt på kr 34.840.000.- 

Det är åtta kulturorganisationer som fått en miljon eller mera i regionalt stöd 2015, se nedan: 

Kalmar läns museum:   kr 8.884.000. - Kalmar konstmuseum:    kr 3.075.000 .- 

Byteatern:                               kr 7.215.000.-                Virserums konsthall:        kr 1.674.000.- 

Kalmar läns musikstiftelse:  kr 4.868.000.-         Riksteatern, Kalmar län: kr 1.412.000.-  

Regionbiblioteket:                  kr 3.302.000.-            Designarkivet:                    kr 1.056 000.- 

 

Av dessa åtta institutioner har flertalet sina säten i södra- eller mellanlänet, men norra länsändan 

framstår som underprioriterad.  Jag saknar två av länets viktiga kulturbärare och kulturinstitutioner, 

som ej finns med på denna lista: Rockarkivet i Hultsfred och Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. 

Bägge är viktiga länsverksamheter av betydande regionalt intresse. 

Astrid Lindgren är en av länets främsta kulturpersonligheter och har en enorm popularitet i och utanför 

Sverige. Näs presenterar hennes författarskap och bakgrund på ett mycket intresseväckande sätt. 

Verksamheten vid Näs med den starka koppling det har till Astrid Lindgren har, och borde ha, en 

naturlig del i vår regionala utveckling och våra ansatser att representera Kalmar län som ett kulturlän, 

både inför resten av landet och internationellt.  

Rockarkivet är en unik verksamhet som speglar både en tidsepok och en musikgenre på ett 

betydelsefullt sätt. Dess fokus på rockmusiken breddar kulturperspektivet i länet vid sidan av 

Länsmuseet och Länsmusiken. 

Mina frågor till dig som Kulturnämndens ordförande är: 

1. Instämmer du i att Rockarkivet och Astrid Lindgrens Näs är av regional betydelse?  

2. Kommer du ta initiativ till att dessa verksamheter kan ges ett regionalt uppdrag och därmed 

föras upp på ovanstående lista för regionalt stöd under 2017? 

 

Vimmerby den 12 februari 2016 

 

Magnus Danlid 


