
 

Handlingsplan för arbete med de prioriterade målen, 2018-2020 

Enligt vår verksamhetsplan har vi tre verksamhetsområden: 
Föreningsutveckling 
Scenkonst för barn och unga 
Regional utveckling.  
 
I verksamhetsplanen 2018-2020 finns det beskrivet hur vi ska arbeta inom de olika 
verksamhetsområdena. Denna handlingsplan är en komplettering av verksamhetsplanen 
för de prioriterade målområden.  
Riksteatern Jönköpings län arbetar med att inspirera, stötta, kompetensutveckla 
teaterföreningar och ideella arrangörer. Vi vill också vara ett stöd och erbjuda 
kompetensutveckling till kommuner (skolor, förskolor och bibliotek). 
 
Område Föreningsutveckling 
Vår vision är att erbjuda scenkonst till alla i hela länet. Enligt vår verksamhetsplan satsar vi 
stort på publikutvecklingsfrågor vad gäller språk, repertoar, lokaler, marknadsföring, 
kommunikation och jämställdhet. Vi stöttar våra föreningar och arrangörer genom att 
arrangera och erbjuda olika kompetensutvecklande träffar. Vi anordnar utbudsdagar och  
bussresor med subventionerade deltagaravgifter för att riksteaterföreningar ska få ta del 
av det fria professionella scenkonstutbudet. Vårt mål är att det ska finnas minst en 
riksteaterförening i varje kommun. Idag saknas det föreningar i kommunerna Vetlanda och 
Aneby. Vi är måna om att behålla de föreningar vi har kvar och vill stötta föreningarna i 
rekryteringsprocessen vid nyval av styrelsemedlemmar.  Vi vill stärka relationen mellan 
den regionala föreningen och de lokala föreningarna. 
Riksteatern Jönköpings län planerar att:  

• fortsätta skapa mötesplatser så som kurstillfällen och andra teaterträffar. 
• göra årliga kommunbesök, så som vid årsmöten eller andra tillfällen. 
• se över målgruppsbaserat arrangörsbidrag. 
• fortsätta samarbetet med Väst och Halland när det gäller upptaktsträff, 

valberedningskurs och Ny i Riksteaternkurs.  
• fortsätta vara en del av 7-läns samarbetet och arbeta med den gemensamma 

utbudsdagen EXPO.  
• involvera projektet scenkonstklubben med deras lokala riksteaterförening och stärka 

samarbetet mellan ungdomarna och styrelserna.  
• Arbeta för att unga vuxna ska bli inspirerade att engagera sig i sin lokala 

riksteaterförening, genom att synliggöra Riksteatern genom digitala kanaler och annan 
marknadsföring. 

• Fånga upp de unga vuxna som vill arrangera scenkonst, musik, dans och teater. 



Regional utveckling 
Styrelsen ser att de har en stor roll i föreningens opinionsarbete och kan ge 
verksamhetsledare uppdrag och stöd. Riksteatern Jönköpings län kompetensutvecklar 
föreningarna i länet inom området opinion. Riksteatern Jönköpings län vill ge föreningarna 
verktyg inför samtal med kommunpolitiker. Vi vill utbilda och informera politiker om vad 
Riksteatern är och vilken stor roll vi har lokalt och regionalt.  
Riksteatern Jönköpings län vill stärka scenkonstens roll i samhället och i hela regionen 
och planerar följande insatser:  
 

• Analysera kommunerna utifrån politik och anslag. Varför och hur ser de olika ut? 
Hur ser relationen ut mellan teaterföreningen och tjänstemän? 

• Erbjuda kompetensutvecklande träffar inom opinionsarbete till 
riksteaterföreningarna.  

• Aktivt vara med och synas och sprida information om Riksteatern i media, sociala 
medier med mera. 

Barn och unga 
Vi vill vara en förening som inspirerar unga till att hålla på med Scenkonst. 
Riksteatern Jönköpings län bedriver i nuläget arbete med scenkonst för unga vuxna 
genom projektet scenkonstklubben. Riksteatern Jönköpings län bedriver inget aktivt 
arbete inom barn och unga i skolan. En mer utförlig plan måste utformas i samarbete 
med Region Jönköpings län samt med kulturaktörer med länsuppdrag. Barn och unga 
är en prioriterad målgrupp, dock saknas en tydlig struktur i länet av kultur i skolan vilket 
begränsar Riksteatern Jönköping läns arbete. Vi vill på långsiktigt vis utveckla 
riksteatern för att fler barn i länet ska komma i kontakt med scenkonst av god kvalitet. 
Vi vill se en tydlig struktur kring scenkonst i skolan. Scenkonst ska ha en given 
plats i skolan. 

• Vi vill skapa och upprätthålla kontakter med kommunala barnkulturansvariga samt 
kulturombud inom skola och barnomsorg.  

• Vi vill verka för att scenkonst regelbundet når ut till alla barn och ungdomar i hela 
länet.  

• Arrangera utbudsdagar för barn och unga 
• Erbjuda kompetensutveckling inom området för pedagoger.  

 
För att vi ska kunna genomföra ovanstående planerar vi att under 
verksamhetsplansperioden 2018-2020 verka för att:  
2019 

• Utforma projekt/tjänst inom skola och kultur 
• tillsätta en barn och unga tjänst för att utforma en strategi kring kultur i skolan.  
• varje skola ska utse en kulturansvarig, kulturombud/kultursamordnare 
• skapa mötesplatser för pedagoger, bibliotek, teaterföreningar och andra arrangörer 

genom exempelvis att arrangera en utbudsdag.  
• skapa mötesplatser genom att arrangera fortbildningsträffar för pedagoger i 

skolorna. 



2020 
• Kulturgaranti genomförs för barn och unga i hela länet 
• Erbjuda skolor subventioner vid beställningar av scenkonst utanför skapande skola 
• Avtal görs med länstrafiken att varje elev i länet berättigas en gratis kulturresa/år av 

länstrafiken inom regionen vid kultur i skolan.  
• erbjuda skolor och teaterföreningar subventioner för att åka på utbudsdagar för 

barn och unga.  
• samarbeta med lärarprogrammet, högskolan och andra institutioner för att stärka 

kunskapen om kultur inom skolan. 


