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    Region Kronoberg 

    351 88 Växjö 

 

Remissyttrande 16RK1603 över Regional kulturplan från Riksteatern 

Kronoberg (RTK) 

Generellt 

RTK anser att remissutgåvan i stort är en väl genomarbetad plan och ger en god beskrivning av 

kulturen i regionen. Positivt är att regionen på samma sätt som RTK vill lyfta kulturen till att vara en 

bärande del av infrastrukturen. I likhet med Riksteatern lyfts tillgång till kultur som en mänsklig 

rättighet och som prioriteras i vårt jämlikhetsarbete. 

RTK kan svara upp mot planens mål och ytterligare framöver verka för ökad tillgång till scenkonst i 

regionen. 

RTK bedriver ett strategiskt jämlikhetsarbete kopplat till arrangörsutveckling där alla föreningar 

arbetar aktivt för ökad jämlikhet. Vi har inom RTK och inom Scenkonst Sydost ambition att främja 

tillgång till dans i varje teaterförening och också kopplas till Riksteaterns nationella dansuppdrag. 

 

Svar på ställda frågor 

Fungerar kulturplanen som ett bra underlag ….?   

RTK tar årligen fram en verksamhetsplan för kommande tre år. I de delar där Regionens nuvarande 

kulturplan har bäring på vårt kulturarbete så har vi försökt tolka in det i verksamhetsplanens  mål och 

ambitioner.  Se bilaga ” Verksamhetsplan RTK 2017-2019”. 

Önskvärt är att motsvarande värdering görs av Regionen av vår verksamhetsplan så att vi tillsammans 

blir tydligare i framtida gemensam utveckling. 

Är utmaningar och prioriterade områden relevanta?  

De är positivt att lyfta fram och tydliggöra ett fåtal områden vilket gör att Region Kronoberg synliggör 

prioriteringar för kulturen de närmast tre åren. 

RTK noterar att vår verksamhet lyfts fram positivt och prioriteras genom området kulturell 

infrastruktur och att vara tillgänglig i hela länet. Planen bör dock kompletteras med konkreta mål. 
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Synpunkter på utvecklingsområdet ”kulturell infrastruktur och tillgänglighet i 

hela länet” samt ett antal rubriker i remissförslaget 

Vad ska hända 2018-2020? 

RTK har mångårig erfarenhet av arrangörskap inom scenkonstområdet. Vi är verksamma 

över hela länet och skapar många möjligheter för att nå publik på hemmaplan och med 

lokala förutsättningar.  

För att bibehålla och utveckla verksamheten krävs resurstillskott både lokalt och regionalt. 

RTK ser positivt på att Region Kronoberg avser och har särskilt fokus på stödsystem och 

platser för kultur. 

Långsiktigt stöd för RTK bör införas för att ge trygghet och säkerhet i verksamheten. Lämplig 

tid är tre år. Regionen bör samtidigt verka för att alla kommuner inför detta för sina 

teaterföreningar för ökad trygghet och högre kvalitet då producenter ofta ha ett till två års 

framförhållning för beställningar. Ljungby och Växjö har det redan med gott resultat. 

Vi ser att RTK väl svarar mot inriktning i planen. Regionens förväntningar på RTK och omvänt 

preciseras och kan utökas tillsammans med resurstillskott för att stärka kulturutbudet. 

Möjligheter till digitala verktyg för att utveckla vårt arrangörskap för okonventionella arenor och 

arrangemang bör prioriteras. För detta krävs resurstillskott. 

 

Tillgång till arenor 

RTK med dess teaterföreningar kan disponera över 300 scener i länet. En strategi för att 

bibehålla och utveckla kvalitet på scenerna bör tas fram. RTK kan själva och i samverkan med 

kompetens inom Riksteatern medverka till förslag på enkla förbättringar.  

Detta bör prioriteras av regionen och kommunerna för att möta framtidens behov av 

tillgänglig scenkonst. 

I samverkan med länstrafiken kan tillgänglighet och möjlighet att uppleva kultur för fler 

målgrupper genom biljettpris eller när scenen inte finns längs en trafiklinje eller hållplats.  

 

Samverkan kulturorganisationer 

RTK har förutom samverkan inom Scenkonst sydost och en riktad formell samverkan inom 

Riksteatern i söder och väst och bred samverkan med fria grupper och andra producenter. 
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Våra teaterföreningar är som arrangörer producentneurala vilket öppnar upp för ett stort 

antal aktörer. Förutom Riksteatern och Regionteatern så erbjuds ett stort antal fria grupper 

och andra att få en publik. Att delta på Riksteatern utbudsdagar som ordnas både regionalt 

och nationellt ger garanti för ett brett utbud och hög kvalitet. 

Sydsvenska prioriteringar 

RTK är en del av Scenkonst sydost vars motto är ”att verka för publikens och arrangörernas 

bästa”. För dans finns en målsättning att alla under en treårsperiod ska arrangera minst en 

dansföreställning. 

RTK har nära samarbete med Riksteaterns regionala kollegor, förtroendevalda och 

tjänstepersoner i södra Sverige, inkl Västra Götaland. Ett nära samarbete sker löpande och 

vid särskilda träffar i gemensamma frågor, utbildning, utveckling och utbudsdagar där 

teaterföreningarna ges möjlighet till att välja föreställningar inom scenkonst (dans och 

teater). 

RTK har f n samverkanansvar inom ordf-gruppen för Södra Sverige. Det bör vara ett bra 

komplement till den regional politiska samverkan inom scenkonstområdet mellan de sydliga 

regionerna och kan med fördel samordnas. Likväl som inom politiken regionalt som 

kommunalt. 

Stärkt dialog och samverkan med civila samhället 

RTK anser att dialogmöten som Region Kronoberg har anordnat har sammantaget varit bra. 

Det vi önskar är en mer konkret dialog inom scenkonst och med olika aktörer där vi 

fokuserar mer på vår roll i regionen. Möjligen också att på lämpligt sätt möta både 

producenter och vi som arrangörer inom scenkonst för att utveckla samverkan. Region 

Kronoberg kan medverka till ett ännu smidigare samarbete. 

I texten ”Civila samhället bidrar till ett kulturutbud med lokal närvaro på scener”. RTK nämns 

inte i sammanhanget! Varför? 

Ideell kulturallians är en organisation för att stärka ideella kulturorganisationer. Vi 

medverkar lokalt i KICK off projektet för att belysa frågor som berör civilsamhället. En bra 

tanke och som är värd att utveckla och arbeta vidare med.  

Arrangörskapet 

RTK har beskrivits bra.  

Riksteatern är en stark folkrörelse med verksamhet över hela landet. Nationellt finns hög 

kompetens till stöd och nytta för hela organisationen. RTK har nära och ständig kontakt med 

den konstnärliga delen såväl som i administrativa frågor och utveckling/utbildning. 
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Vikten av att det finns en regional styrelse med konsulentfunktion bör beskrivas närmare i 

planen. Det är en tillgång och förutsättning för de ideellt arbetande teaterföreningarna. 

Framförallt i vår region med många små orter och för mindre kommuner är det angeläget. 

RTK är en ideell förening där den kulturfrämjande verksamheten är avgörande för god 

tillgång till scenkonst i regionen och att säkerställa bra utbud för de lokala föreningara och 

att verka på små orter. 

Konsulentfunktionen är en garant för kvalitet och arbetar i praktiken operativt för ökad 

tillgång, jämlikhet, mm. Den är ett nödvändigt stöd för ideellt arbetande i 

teaterföreningarna. 

Det är angeläget att fortsätta insatser med unga som arrangerar. Projektet ”Unga 

arrangörer” är avslutat men bör fortsätta uppbyggnad i alla kommuner då det finns intresse 

av det. 

Behov finns för stöd till att utveckla digitala verktyg och att skapa nya former för 

arrangemang. 

Det civila samhället och folkbildningen i Kronoberg 

RTK har och söker mer samverkan med studieförbund både regionalt och lokalt. Det finns 

potentialer för att utveckla samarbete då det finns studieförbund i alla kommuner och i de 

flesta orterna. 

RTK är en viktig del i folkbildningsarbetet med ett berikande utbud inom scenkonst, som bör 

belysas. 

Det civila samhället verkar inom många områden 

RTK tar ett stort ansvar för att bibehålla och stärka kulturell infrastruktur inom 

scenkonstområdet. Scenkonst är under stor utveckling. Genom kontakter med 

samverkanpartners och teaterföreningar i regionen och en stor mängd i närliggande regioner 

genomförs ett omfattande utvecklingsarbete. 

Flera kritiska faktorer för att nyttja civila samhällets potential  

RTK upplever hög nivå inom arrangörskapet genom god kompetens i styrelserna och dess 

ordförande. Framtidens behov måste bevakas genom ett bra arbete i valberedningarna.  

RTK kan inte uppleva något större rekryteringsproblem i nuläget. I vart fall inte större än vad 

som gäller för styrelser generellt. Vi har en spännande och utvecklande verksamhet vilket är 

positivt. 

För att värna om ideellt arbetande personer bör regionen och kommunerna erbjuda 

uppmärksamhet och tillit. 



5 
 

Det är angeläget att teaterföreningarna i kommunerna känner att de uppmärksammas och 

uppskattats mer för det arbete de gör och bli mer inkluderade.  

Slutord/Sammanfattning  

Engagemang och närvaro av Riksteatern är en stor tillgång för hela regionen. 

Det är av stor vikt att RTK s roll stärks och utvecklas - för civilsamhällets bästa. Styrelsen har en viktig 

roll för att utveckla ideella krafter i sitt arrangörskap inom scenkonst. Konsulentrollen ska beskrivas 

tydligare i planen som en nödvändig funktion för att stärka civilsamhället och att nå ut med 

scenkonst till alla.  

Långsiktigt stöd ska eftersträvas för RTK och för de teaterföreningar som nu inte har det. En 

framgångsfaktor. Resursförstärkning krävs för att bibehålla nuvarande nivå och för utveckling. 

Det är också en framgångsfaktor för infrastrukturen inom scenkonsten om den regionala och de 

lokala politiska nivåerna samordnar sina målsättningar för kulturen. Regionen bör vara ledande i 

detta arbete. 

Det finns behov av att utveckla befintliga arenor och scener.  Digitala arbetsverktyg är en angelägen 

möjlighet till utveckling som bör stimuleras och för att utveckla scenkonst i nya uttryck och att möta 

ny och ökad publik. 

Fortsatt och ökad satsning på unga som aktiva inom scenkonst och att stimulera unga till att 

arrangera scenkonst. Utforma enkelt projektstöd. 

 

Växjö den 8 september 2017 

För Riksteatern Kronoberg 

 

 

Lars-Evert Ekman 

Ordförande 

 

 

// bilaga Verksamhetsplan RTK 2017-2019 


