
	
Verksamhetsplan  
RIKSTEATERN JÖNKÖPINGS LÄN 2018-2020  
 
Riksteatern Jönköpings läns uppgift är att stärka scenkonstens ställning genom att stötta 
länets scenkonstarrangörer samt främja scenkonstens utveckling i sin helhet.  
Riksteatern Jönköpings län har som uppgift att främja spridningen av professionella teater 
och dansföreställningar. 
 
Verksamheten styrs utifrån regeringens regleringsbrev, de nationella och regionala 
kulturpolitiska målen, regionens utvecklingsstrategi, Region Jönköpings läns kulturplan samt 
Riksteaterns kongressbeslut och måldokument.  
 
Riksteaterns vision  
Riksteatern har som vision att skapa och förmedla scenkonst som sätter tankar och känslor i 
rörelse – för alla, överallt. 
 
Riksteaterns ändamålsparagraf 
”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger 
en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla.  
 
Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och 
medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya 
samarbetspartners.  
Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var 
man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, 
religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i 
konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och 
skapa morgondagens demokrati”. 
 
Riksteatern Jönköpings län är ett samverkansorgan för länets ideella scenkonstarrangörer 
och stöttar även utveckling av nya arrangörsföreningar. Länets lokala teaterföreningar och 
den regionala teaterföreningen är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar och 
utvecklar scenkonst.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Riksteatern Jönköpings län skall i enlighet med Riksteaterns kongressmål  
 

• ytterligare stärka de lokala riksteaterföreningarnas roll som nav för scenkonsten på 
sin ort eller inom sitt område 

• verka för att förbättra tillgänglighet till scenkonst 
• verka för att arrangemang med fokus på målgruppen unga vuxna ska stärkas och 

arbetet ska präglas av medskapande mellan konstnärer, arrangörer och publik.  
• samverka med skolor och kommuner för mer barn- och ungdomsverksamhet på lokal 

nivå. Delaktighet och inflytande för unga ska öka inom hela Riksteatern.  
• arbeta för att uppdraget för barn och unga ska få en starkare och tydligare roll inom 

organisationen 
• öka antalet medlemmar och höja aktiviteten hos nuvarande medlemmar 
• öka kulturens betydelse i samhället för att bidra till ökat inflytande och ökade resurser 

för riksteaterföreningarna  
• arbeta för att stimulera bildandet av riksteaterföreningar på de orter där Riksteatern 

inte finns.  
• verka för att arrangörsperspektivet får en ökad tyngd i samverkansmodellen och 

därmed bidrar till ökade resurser lokalt och regionalt.  

Riksteatern Jönköpings läns mål och verksamhetsområden 
Riksteatern Jönköpings läns övergripande mål styrs utifrån de regionala kulturpolitiska målen 
och prioriteringarna, verksamhetsområden är uppdelad i tre områden, Föreningsutveckling 
och tillgänglighet, barn och unga samt regional utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FÖRENINGSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET 
 
Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten 
Riksteatern Jönköpings län arbetar för att invånarna i länet ska få tillgång till scenkonst av 
hög kvalitet och kan ta del av ett brett scenkonstutbud. Riksteatern Jönköpings län ska säkra 
konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten genom:  
 

• stödja och utveckla lokala föreningars arrangörsroll/medverka till att öka och bredda 
kompetensen hos de lokala riksteaterföreningarna 

• stärka det interregionala och nationella samarbetet för att skapa konstnärlig förnyelse 
och ett bredare utbud 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 
• initiera och driva aktiviteter i form av utbudsdagar, seminarier och konferenser lokalt, 

regional, nationellt och internationellt. 
 
Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter  
Riksteaterns vision är att skapa och förmedla scenkonst som sätter tankar och känslor i 
rörelse – för alla överallt. Riksteatern Jönköpings läns uppgift är att främja, sprida och göra 
scenkonsten tillgänglig för alla invånare i länet. Riksteatern Jönköping län ska öka 
tillgängligheten genom att: 

 
• ansvara för förmedling av arrangörsbidrag till riksteaterföreningar 2018  
• utveckla strukturer för ett stärkt samarbete mellan kulturområden, samt mellan kultur- 

och andra samhällsområden och civilsamhället 
• stärka tillgängligheten till dans i länet 
• främja arbetet med digital tillgänglighet. 
• främja regional samverkan inom digitala medier; kommunikation, hemsidan,  sociala 

medier, scenkonstportalen, scenrum m fl.   
• främja arbetet med digital biljettförsäljning och digital tillgänglighet  .  

 
Mål 2018 

• Minst två kurser genomförs inom området publikutveckling (jämlikhet, dans, 
marknadsföring, digitalisering, ungas inflytande, sociala medier) 

• Skapa samarbeten med dansaktörer. 
• Undersöka intresset hos föreningarna med att arrangera scenkonst inom 

minoritetsspråksområden. 
• Anordna en reperoarträff för föreningarna där andra scenkonstaktörer bjuds in.  
• Fortsätta samarbetet med 7-läns gruppen inför EXPO: utbudsdagar 
• Ta fram material för att synliggöra föreningarna 
• Arrangera valberedningskurs för föreningarna. 
• Skapa samarbeten med andra scenkonstaktörer, 

 
 
Mål 2019 

• Arrangera minst två kurser inom publikutvecklingsområdet. 
• Minst en förening i länet har ett planerat scenkonstarrangemang inom 

minoritetsspråksområdet.  
• Samtliga föreningar har en Facebook-sida och har kunskap om att sprida 

arrangemang genom Facebook och andra sociala medier. 
• Samarbetsträffar arrangeras minst en gång per år.  
• Riksteatern Jönköpings län har ett samarbete med dansaktörer i länet. 



• Riksteatern Jönköpings län har ett samarbete med Smålands Musik och teater samt 
andra fria producenter. 

• Anordna minst en reperoarträff i höst där andra scenkonstarrangörer bjuds in. 
• Fortsätta samarbetet med 7-läns gruppen inför EXPO:utbudsdagar. 
• Fortsätta arbetet med digitalisering.  
• Anordna Ny i Riksteatern kurs styrelsemedlemmar. 

 
Mål 2020 

• Arrangera minst två kurser inom relevant område. 
• Minst en förening i länet har genomfört scenkonstarrangemang inom 

minoritetsspråksområdet.  
• Föreningar sprider och synliggörs genom facebook och sociala medier.  
• Samarbetsträffar arrangeras minst en gång.  
• Riksteatern Jönköpings län ingår i ett dansnätverk 
• Riksteatern Jönköpings län arrangerar minst en reperoarträff 
• Fortsätta samarbetet med 7-läns gruppen inför EXPO:utbudsdagar. 
• Stärka samarbetet med andra scenkonstaktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARN OCH UNGA 
Främja barns och ungas möte med scenkonsten 
Riksteatern Jönköpings län vill främja barn och ungas möte med scenkonst genom att:  

• genom projekt och insatser stimulera och engagera ungas möten med den levande 
scenkonsten 

• ansvara för förmedling av arrangörsbidrag riktat till barn och unga till 
riksteaterföreningar 2018 

• främja samarbeten mellan teaterföreningar, skolor och övriga arrangörer  
• erbjuda kompetensutveckling inom scenkonstområdet för relevanta aktörer. 

 
Mål 2018:  

• Integrera och etablera projektet scenkonstklubben med de lokala föreningarna. 
• Använda hemsidan för informationsspridning om fortbildningar och utbudsdagar inom 

scenkonstområdet för barn och unga 
 
Mål 2019. 

• Projektet scenkonstklubben är etablerat hos de lokala föreningarna. 
• Sprida information om fortbildningar och utbudsdagar inom scenkonstområden för 

barn och unga till länets skolor 
• Skapa samarbete med aktörer inom scenkonstområdet barn och unga. 
• Påbörja arbete för arrangemang av en utbudsdag för barn och unga. 
• Bjuda in skolor/bibliotek till samarbetsträff med föreningar. 

 
Mål 2020: 

• Scenkonstklubben och föreningar samarbetar kring arrangemang.  
• Genomförande av utbudsdag för barn och unga detta i samverkan med andra 

scenkonstaktörer i länet. 
• Flera föreningar har stärkt samarbete med skola/bibliotek. 
• Kartläggning av kulturombud/kontaktperson i länets skolor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONAL UTVECKLING 
 
Främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och ideella 
scenkonstlivet och kommunerna. 
Riksteatern Jönköpings län har med sina arrangörsföreningar och som ideell organisation 
möjlighet att ha nära kontakt med invånarna. Riksteatern Jönköpings län ska på ett 
strategiskt vis arbeta med att främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella 
och ideella scenkonstlivet och kommunerna genom att: 

• vara en aktiv del i att främja och bilda regionala nätverk inom scenkonstområdet 
• utveckla interregionala samarbeten. 
•  fortsätta och utveckla samarbetet i med Riksteatern Väst och Halland.   
• fortsätta och utveckla samarbetet i 7-län; Riksteatern Södra Sverige   
• delta i konsulentsamverkan inom Riksteatern   
• bistå riksteaterföreningarna i kommunsamtal. 

 
Mål 2018:  

• Bilda och gå med i ideell kulturalliansförening 
• Skapa samarbeten med Smålands musik och teater och andra fria producenter. 
• Vårda och föra fram vårt varumärke 
• Utveckla arbetet med sociala medier och hemsidan 

 
Mål 2019 

• Aktivt bidra till och delta i ideell kulturallians 
• Riksteatern Jönköpings län har ett samarbete med Smålands Musik och teater samt 

andra fria producenter 
• Stärka vårt varumärke 
• att medverka till lokalpolitikers ökade kunskap om scenkonst och skapa kulturpolitisk 

opinion 
 
Mål 2020 

• Stärka arbetet med ideell kulturallians. 
• Riksteatern Jönköpings län ingår i dansnätverk och har ett nära samarbete med 

Smålands Musik och teatern samt andra fria producenter, 
• Föreningarna använder hemsidan och andra sociala medier för att nå och sprida 

information.  
• att kommuner och deras invånare skall nås av en aktiv scenkonstarrangör ansluten 

till Riksteaterrörelsen 

Övergripande uppdrag 
• Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonvention i ett 

systematiskt och utvecklingsinriktat arbete. 
• Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört konstområde. 
• Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god 

hälsa. 

 
 
 


