
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden: Riksteatern Kronoberg (110304) 

Styrelse: Ja: 9 ord, 3 er Kvinnor: 10 Män: 2   
Organisationsform: Förening 
Styrdokument: Stadgar, Verksamhetsplan (tagna vid årsmöte 100320) 
Antal anställda: 1 anställd teaterkonsulent 
Antal frilans/år:  - 
Arrangemang/ 
utställningar/ 
föreställningar per år 

Ca. 80-90 scenkonstarrangemang om året runt om i hela länet genom de lokala 
teaterföreningarna. Samt förmedling av scenkonst till barn och unga i skolan. 

Besökare/ deltagare: Ca:28256 Varav barn & unga: Ca:14130     

Scener: 
Folkets Hus ute i kommunerna, Växjö teater, Växjö konserthus, Kulturhuset 
Palladium, Bygdegårdar, andra mindre scener och spelplatser.  

Utställningslokal:  - 
Verkstad: - 
Repetitionslokaler:  - 

Samverkar med: 
Riksteatern Kalmar, Rikteatern Blekinge, Regionteatern Blekinge Kronoberg, 
Byteatern i Kalmar län, Dans i Sydost. Scenkonstsamordnarna i länets kommuner. 

Arrangörsföreningar: 

Alvesta teaterförening, Markaryd kommuns teaterförening, Uppvidinge 
Riksteaterförening, Riksteatern Ljungby, Växjö teaterförening, Tingsryds 
teaterförening, Älmhults teaterförening, Lessebo teaterförening (vilande). 

Omsättning: 929 899 kronor (2010) 

Finansiering: 

Småplatsstöd från Riksteatern: 34 000 kronor (2011). Bidrag från Riksteatern: 250 
000 kronor. Anslag från regionförbundet södra Småland (RFSS): 280 000 kronor 
(2011) samt 50 000 kronor för samordning av scenkonststöd. Bidrag från RFSS till 
scenkonst i skolan: 300 000 kronor. 

  
    
                 
Nulägesbeskrivning av Riksteatern Kronoberg 
Riksteaterns verksamhet bygger på ideellt arbetande arrangörsföreningar i varje kommun. Riksteatern 
Kronoberg har scenkonstarrangerande teaterföreningar i 7 av 8 kommuner. Föreningar finns i Alvesta, 
Växjö, Tingsryd, Ljungby, Uppvidinge, Älmhult och Markaryd. Lessebo teaterförening är för 
närvarande vilande men arbete har påbörjats under våren 2011 för att åter få igång arrangerande 
verksamhet i Riksteaterns regi i kommunen. Teaterföreningarna arbetar med stor autonomi och är 
mycket erfarna arrangörer, ofta med mycket lång historia som arrangerande aktörer i sina kommuner.   
 
Teaterföreningarna i länet arbetar med att arrangera scenkonst på många spelplatser och arbetar 
särskilt för att nå ut till bygdegårdar samt andra mindre scener och spelplatser. Flera föreningar 
arbetar föredömligt med tillgänglighet för alla medborgare. De anordnar bland annat bussresor från 
tätorten och ut till spelplatsen på bygdegårdarna samt syntolkning av föreställningar. Länets största 
teaterförening, Växjö teaterförening, arbetar föredömligt strategiskt med att bredda kommunens utbud 
av scenkonst. De gör en tematisk analys av utbudet och arbetar sedan efter en plan för att säkerställa 
ett så brett utbud som möjligt. Även flera av de mindre föreningarna arbetar hårt för ett varierat 
scenkonstutbud. Flera föreningar har avtal med sina respektive kommuner som gör att kommunen får 
möjlighet att ge föreningarna förutsättningar för arrangörsskapet.  
 
En beskrivning av uppdraget. Hur och vilka som påverkas av organisationens arbete 
(prioriterade områden, målgrupper eller teman, verksamhetens spridning i länet).  
 
Riksteatern Kronoberg arbetar för att stärka och utveckla teaterföreningarna i deras arbete som 
arrangörer samt verka för ett levande scenkonstutbud i hela Kronobergs län. Detta är 
teaterkonsulentens uppgift;  
 

- Verka för samverkan mellan teaterföreningarna i länet och andra aktörer i deras kommuner. 
- Inventera och stärka befintlig kompetens. 
- Bistå med kunskap och idéer om möjliga utvecklingsområden. 
- Driva regionalt förändringsarbete som påverkar föreningarna positivt. 
- Fungera som ett stöd i arrangörsfrågor. 
- Vara länken mellan den lokala och nationella nivån. 



- Vara en kunskaps- och informationskanal.  
- Stärka föreningarna i deras arbete med marknadsföring, pressarbete och sociala medier. 
- Folkbilda och opinionsbilda inom scenkonstområdet. 
- Vara uppdaterad på det aktuella utbudet för såväl vuxen-, barn- som ungdomsscenkonst. 
- Fungera som en förmedlande och informativ kanal även till andra arrangörer i länet.  
- Underlätta i det ideella arbetet och bidra med inspiration.  
- Anordna träffar för arrangörerna och skapa möjligheter till mötesplatser. Skapa 

utbildningsmöjligheter. 
- Samordna och administrera inköpen av scenkonst till skolorna i länet. Administrera 

scenkonstsubventioner som slussas från RFSS till länets kommuner.  
- Driver Riksteatern Kronobergs sociala plattformar (Facebook, Twitter, blogg).  
- Administrerar och ansvarar för www.kulturbusa.se en interaktiv hemsida för barn med några 

av de aktuella barnföreställningarna i länet. 
- Administrerar hemsidan www.riksteaternsydost.se.  

 
Arbetet med scenkonst i skolan. Teaterkonsulenterna i Riksteatern sydost presenterar varje termin 
en webbkatalog med produktioner att välja mellan för scenkonstsamordnarna i kommunerna. Ansvarar 
även för: 
 

 Utarbetar och presenterar ambulerande utbudsdagar under våren på plats ute i varje 
kommun.  

 Administrerar och turnélägger scenkonsten för skolan i länet.  

 Bistår med information och hjälp vid arrangörsfrågor.  
 
Bra samarbete finns i samtliga kommuner. 
 
Prioriterade områden i verksamheten är:   
- Arrangörsutveckling och marknadsföring. 
- Arrangemang på små spelplatser. Ett projekt utvecklas under 2011 för att stötta och stärka 
arrangörerna i deras arbete med att arrangera på små spelplatser i sina kommuner. 
- Säkerställa fungerande arrangörsverksamhet i länets alla kommuner. 
 
Samarbeten eller nätverk med olika aktörer. 

- Scenkonst sydost. Riksteaterföreningarna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. 
Danskonsulenten (Dans i sydost). Byteatern, Kalmar läns teater och Regionteatern Blekinge 
Kronoberg.  

- Riksteatern Sydost. Nätverk mellan teaterkonsulenterna i Riksteatern Blekinge, Riksteatern 
Kalmar och Riksteatern Kronoberg.  

- Scenkonst i skolan. Scenkonstsamordnare från samtliga länets kommuner, Riksteatern 
Kronoberg (Teaterkonsulenten), Musik i Syd, Regionteatern, Dans i sydost 
(Danskonsulenten). 

 
Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala kulturplanen samt Riksteatern 
Kronobergs egen vilja att utveckla verksamhet ytterligare inom ett länsuppdrag.  
 

- Arrangörsutveckling. Ett tydligare och mer riktat arbete för att stärka och utveckla 
arrangörerna i deras arbete.  

- Mångfaldsarbete och arrangörsutveckling. Riksteatern Kronoberg har en önskan om att 
börja arbeta mer strategiskt med mångfaldsperspektivet hos arrangörerna. För vilka finns 
Riksteatern och för vem arrangerar vi scenkonst?  

- Ungt Arrangörsskap. Riksteatern som folkrörelse och ideellt arbetande organisation upplever 
svårigheter när det kommer till arrangemang för unga kulturkonsumenter. Det har även visat 
sig vara svårigheter att få fler yngre personer att vilja vara arrangörer. Detta är något som 
Riksteatern Kronoberg skulle vilja arbeta mer aktivt med. Målet skulle främst vara att skapa 
plattformar för unga scenkonstarrangörer som kan tillhöra och ha tillgång till den befintliga 
kunskapen i förenigen men som har ansvar för och självständigt arrangerar för ung publik.  

 
 
 

http://www.kulturbusa.se/
http://www.riksteaternsydost.se/

