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Remissvar från Riksteatern Kronoberg 

Styrelsen för Riksteatern Kronoberg har diskuterat och arbetat igenom förslaget till Kulturplan 

Kronoberg 2022 – 2024 och lämnar följande remissvar. 

Riksteatern Kronoberg är en av de organisationer som har ett regionalt uppdrag inom 

kultursamverkansmodellen. I nulägesanalysen beskrivs de utmaningar som Riksteatern står inför 

relativt väl. Vi konstaterar att den lokala organisationsstruktur som Riksteatern har borde kunna ge 

betydligt fler möjligheter för att utveckla kulturlivet i länet – om det fanns ett större stöd från 

regionen. Det är få andra organisationer som finns representerade i länets samtliga kommuner och vi 

ser flera möjligheter till samverkan och samarbete. Även när det gäller punkten ”Att främja 

talangutveckling och unga konstnärskap” missar man att beskriva de möjligheter som Riksteatern ger 

både nationellt och lokalt. Till exempel arbetar vi med Länk, KulturCrew samt Teater16 i Ljungby – en 

verksamhet som fått stort stöd från olika instanser. 

Så några synpunkter inom de tre utvecklingsområdena som presenteras! 

• Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur 

Vi vill vända oss emot att man skiljer på konst och kultur vilket genomsyrar hela förslaget. Vi ser fram 

mot att Region Kronoberg vill verka för att stärka kulturpolitisk samverkan och ser att Riksteatern 

Kronoberg kan fylla en aktiv roll i detta. Dock ser vi att det då behövs ökade resurser såväl i form av 

ekonomiskt stöd men också när det gäller påverkansarbete i länets åtta kommuner. Riksteaterns 

lokala föreningar har stora möjligheter att utveckla arrangörskapet både när det gäller utvecklandet 

av platser och format samt vem som arrangerar. Riksteatern nationellt ger möjligheter till att stödja 

de lokala föreningarnas publik- och repertoararbete för att nå nya grupper. Här kan till exempel 

Riksteaterns nationella uppdrag avseende dans och samtida cirkus framhållas. Vi ser också stora 

möjligheter att utveckla ungas arrangörskunskaper bland annat genom KulturCrew.  

Vi skulle uppskatta att de generella ekonomiska stöden ökade för att kunna jobba mer långsiktigt och 

strategiskt. Att söka projekt och projektbidrag kräver stora arbetsinsatser och resulterar ofta i 

kortsiktiga insatser.  

En betydelsefull del av infrastrukturen är länets kommunikationer. Idag är det omöjligt att åka 

kollektivt mellan länets kommuner och orter. Detta begränsar tillgängligheten och möjligheterna till 

ett brett utbud.  

Vi ser det positiva i att Region Kronoberg vill utveckla interregional samverkan. Riksteatern 

Kronoberg har redan etablerad samverkan i södra Sverige både vad gäller arrangörsled som 

producerande aktörer. Vi tror att detta kan stärkas ytterligare. Riksteaterföreningarna är viktiga som 

arrangörer av de fria grupperna och därmed arbetsmarknaden för kulturarbetare. Samverkan i form 

av exempelvis utbudsdagar inom 7-länsorganisationen är en viktig kanal både för arrangörer och 

producenter.  
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• Breddat deltagande 

Detta område stämmer väl med Riksteaterns vision Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse 

– för alla överallt.  Det stämmer givetvis även överens med den överenskommelse som Riksteatern 

Kronoberg och Region Kronoberg arbetade fram tillsammans 2019. Här vi vill också framhålla att 

breddat deltagande är en central fråga för vår organisation, vid kongressen 2019 antogs   

Riksteaterns strategi för jämlikhet och mångfald. Denna ska genomsyra arbetet i alla verksamheter 

såväl lokalt, regionalt som nationellt.   

Vi ser möjligheter till utvecklat samarbete mellan de organisationer som har regionala uppdrag. 

Samarbetet skulle kunna utveckla såväl utbudet av kulturarrangemang som deltagandet i 

arrangemangen. Riksteatern Kronoberg är, med ökade ekonomiska resurser, beredda att ta ett större 

ansvar för ett sådant samarbete. Vi ställer oss frågan hur de olika organisationerna marknadsför sig 

och hur kända vi är för varandra.   

• Barns och ungas rätt till kultur 

Varför särskiljer man barn och unga från allas rätt till kultur? Samtliga de åtgärder som föreslås bör 

skrivas in under de två tidigare utvecklingsområdena. Satsningar på barn och unga är en del av 

infrastrukturen och det breddade deltagandet. Det är många gånger en förutsättning till utveckling 

av redan etablerad verksamhet.  Föreningar som bedriver viktig verksamhet i länets alla delar 

behöver redskap och stöd för att fylla på leden med aktörer – här är barn och unga vuxna en viktig 

förutsättning för att skapa intresse.  

 

Vi ser att Riksteatern Kronoberg och Region Kronoberg har samma intentioner att nå ut i hela länet 

och till alla grupper och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. För att lyckas behöver infrastrukturen 

förbättras och stödet till föreningarna öka.   

Växjö 24 juni 2021 

RIKSTEATERN KRONOBERG 

Elisabeth Wernerson Johnson  

ordförande  

 

 

 

 

 

 

 


