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AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 

Vi har tagit del av förslaget till Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 

Vi är i grunden positiva till planens utformande och den kulturpolitiska visionen 

Det är fyra viktiga utvecklingsområden som prioriteras. Det vi ser är emellertid att de har viss tonvikt 

på breddperspektivet. 

För att den kulturpolitiska visionen om bredd och spets ska kunna uppfyllas så anser vi att 

perspektivet om konstnärlig kvalitet och förnyelse kan lyftas ytterligare. 

Scenkonsten (teater, dans, musik) erhåller en stor del av de medel som fördelas via 

samverkansmodellen. Scenkonstens institutioner har därför ett stort ansvar att stå för såväl bredd 

som spets i form av konstnärlig utveckling med en strävan efter att hålla en hög konstnärlig kvalitet. I 

många fall är dessa institutioner dessutom arbetsgivare åt de fria kulturskapare i regionen. Ovan 

framförda bör också synas i kulturplanen. 

Kronoberg ska ha en infrastruktur som är tillgänglig i hela länet 

Angående prioriteringen att Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet 

så vill vi understryka vikten av det kommunala ansvaret i förhållande till den regionala institutionen. 

Detta är en fråga om kommunal ambitionsnivå i fråga om det lokala kulturutbudet. För 

Regionteaterns del handlar det om att kommunen bör skapa förutsättningar för att det finns lokaler 

och ett arrangörskap som har tillräckliga resurser för att bedriva en verksamhet.  

Vi har de senaste åren sett en utveckling där ett större ansvar för lokala arrangemang hamnar på den 

regionala institutionen vilket tär på de resurser vi erhåller för att producera ett turnerande utbud.  

Vi välkomnar de exempel som lyfts under rubriken Vad ska hända 2018-2020 (s 9) och ser fram emot 

att delta i arbetet kring ”Mottagarkapacitet och Förutsättningar för civila samhället på lokal nivå med 

särskilt fokus på stödsystem och platser för kultur”. 

Gemensamma sydsvenska prioriteringar 

Under denna rubrik saknar vi det gemensamma utvecklingsprojekt som bedrivs inom dansområdet 

på uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige. 

På styrelsen uppdrag 
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