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- Riktlinjer:
Sista dagen för utannonsering enligt stipendiernas riktlinje 
är 1 juni. Sista dagen för ansökan/nominering är 1 
september

- Annons i dagstidning: 
Annonserades ut i länets dagstidningar, 24 maj i 
Ölandsbladet, 25 maj i Barometern OT, Västerviks-
Tidningen och Vimmerby tidning. 

- Hemsida och Facebook:
Upplagt på Region Kalmar läns hemsida samt på Region 
Kalmar läns Facebook-sida 31 maj och 17 augusti.

- Nyhetsbrev:
Utlysning av kulturstipendium skickades ut via ett 
nyhetsbrev den 1 juni till länets kommuner och regionala 
kulturverksamheter för vidare spridning ut till kulturaktörer

Kulturstipendium 2022
Utlysning
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Kulturstipendier 2022
Riktlinjer 

Arbetsstipendium
- Delas ut till person, grupp eller organisation som är bosatt och verksam i 
Kalmar län
- Delas ut som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv 
eller som stöd till utbildning eller forskning.
- Villkoret för arbetsstipendium är att det skall användas för ett bestämt 
angivet syfte

Belöningsstipendier
- Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är 
bosatt och verksam i Kalmar län
- Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser med 
betydelse för länets kulturliv
- Belöningsstipendiet är ej sökbart utan till detta nomineras person, grupp 
eller förening till av extern part 
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Kulturstipendier 2022
Ansökningar och förslag till beslut

Arbetsstipendier
- Inkommit 84 ansökningar, varav sex stycken icke handlagda

- en icke komplett ansökan

- fem stycken bosatta utanför Kalmar län

Belöningsstipendier
- Inkommit 14 förslag

Budget: 150 000 kr att fördela på belöningsstipendium samt 
arbetsstipendium

Förstärkning 2022 om 350 000 kr att fördela på 
arbetsstipendium
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Kulturstipendier 2022
Statistik över sökande till arbetsstipendium

78 godkända ansökningar, fördelat per kommun:

Kalmar: 22
Västervik: 15
Mörbylånga: 14
Emmaboda: 7
Nybro: 7
Borgholm: 4
Hultsfred: 2
Mönsterås: 2
Vimmerby: 2
Högsby: 1
Torsås: 1 
Kalmar län: 1
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Kulturstipendier 2022
Förslag till beslut

Arbetsstipendium om 30 000 kr:
- Elin Wåksepp Åleheim, Borgholms kommun
- Lotta Björn, Västerviks kommun
- Magnus Gustavsson, Nybro kommun
- Hans Gurstad-Nilsson, Kalmar kommun
- Anna Winberg Sääf, Mörbylånga kommun
- Johan Bernander, Kalmar kommun
- Malin Andersson, Kalmar kommun
- William och Sebastian Rosso (RedRow VFX), Mörbylånga 

kommun
- Emmi Roosling, Mörbylånga kommun
- David Christensson, Borgholms kommun
- Estelle Bourdet, Kalmar kommun
- Nonkululeko Mlangeni, Västerviks kommun
- Jonathan Lundin, Högsby kommun
- Kim Ten Oever, Emmaboda kommun

Belöningsstipendium om 20 000 kr:
- Tex Berg, Emmaboda kommun
- Cathrine Westling, Kalmar kommun
- Sven Ekberg, Borgholms kommun



regionkalmar.se  |


