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RIKSTEATERNS VISION: 
Scenkonst som sätter tankar och känslor i 
rörelse – för alla överallt.
 

Övergripande uppdrag
Överenskommelse med Region Kronoberg
Riksteatern Kronoberg ska stärka det ideella arrangörskapet och
 tillgången till scenkonst i Kronoberg på följande sätt: 

• Stärka och utveckla strukturer för arrangörskap
-exempelvis publikarbete, utbildningar, arrangörskap i nya former, 
föreningsstöd och engagemangsstärkande åtgärder.

• Öka tillgängligheten till scenkonst – arbete med exempelvis 
mottagarkapacitet i hela länet, breddad repertoar, 
marknadssegmentering, marknadsföring och digitalisering.

Riksteatern Kronoberg ska planera, genomföra och följa upp sin 
verksamhet i enlighet med denna överenskommelse, grundvillkor för 
regionala driftsanslag samt Regional kulturplan för Kronobergs län. 

Riksteatern Kronoberg ska vidare
• Arbeta enligt Riksteaterns gemensamma mål, inriktningar och 
strategier
• Utveckla en stark länstäckande arrangörsorganisation genom 
samverkan mellan befintliga arrangörer, nya arrangörer och bidra till 
arrangörskap i nya former
• Samla länets riksteaterföreningar och andra 
anslutna organisationer för samarbete i gemensamma frågor
• Vara förbindelselänk mellan Riksteatern nationellt och  lokala
riksteaterföreningar samt andra anslutna organisationer
• Samarbeta med Regionteatern  Blekinge Kronoberg och andra 
producenter för att utveckla och fördjupa scenkonstsamarbetet
• Medverka vid planeringen av scenkonstutbudet i länet
• Förmedla scenkonst till länets arrangörer
• Medverka till ökad interregional samverkan inom scenkonst.

STYRANDE DOKUMENT: 
•          Regional kulturplan för Kronobergs län 
           2022-2024
• Grundvillkor för regionala driftsanslag
• Överenskommelse med Region Kronoberg
•         Riksteaterns vision, strategier, verksamhet och     
          prioriterade mål  2022

Stärka och utveckla strukturer för arrangörskap
För att uppfylla uppdraget kommer vi arbeta med:

• Föreningsstöd och engagemangstärkande åtgärder
• Publikarbete
• Utbildningar
• Arrangörskap i nya former

Insatser 2022
• Vi ska arbeta för att teaterföreningarna ska få tillbaka publik 

och medlemmar de tappat efter uppehållen som orsakades av 
pandemin

• Vi ska arbeta för att engagemanget i föreningarna bibehålls och 
stötta dem i deras arrangörskap.

• Vi ska erbjuda relevanta utbildningar och inspirationsträffar för 
föreningarna.

Insatser 2023-2024
Vi ska arbeta för att öka publik och medlemsantal. Våra teater
föreningar ska ha tillgång till aktuella utbildningar som utvecklar 
arrangörskapet. Vi ska arbeta för att engagemang ska finnas i 
föreningarna och för att vi ska få in nya engagerade styrelse
medlemmar i våra föreningar.



Öka tillgängligheten till scenkonst
För att uppfylla uppdraget kommer vi arbeta med:

• Mottagarkapacitet i hela länet
• Breddad repertoar
• Marknadsföring  och marknadssegmentering
• Digitalisering

Insatser 2022
• Vi arbetar för att det ska finnas aktiva riksteaterföreningar i alla 

Kronobergs kommuner
• Vi hjälper  teaterföreningarna att hitta ett brett utbud för sitt 

repertoarval genom våra repertoarträffar och årliga 
            scenkonstmässor
• Vi utbildar Kronobergs teaterföreningar i  bland annat marknads-

föring 
• Vi arbetar för att höja den digitala kompetensen i styrelserna

Insatser 2023-2024
Vi arbetar för att det ska finnas aktiva och engagerade 
styrelsemedlemmar i Kronobergs alla riksteaterföreningar. Vi ska ge 
teaterföreningarna möjlighet att erbjuda publiken en bred repertoar. 
Det ska finnas tillgång till relevanta utbildningar för marknadsföring, 
och inom den digitala kompetens som behövs för arrangörskapet.

Kronobergs 
riksteaterföreningar

2017 2018 2019 2020 2021
Publik 12873 15534 14172 6745 4693
Föreställningar 139 166 136 69 97
Medlemmar 1270 1303 1307 1231 1309
Spelplatser 50 56 57 20 16

Nyckeltal



BUDGETFÖRSLAG 2022

 
BUDGETFÖRSLAG

Serviceavgift 900

Medlemsavgift 1 800

Öres- och kronutjämning

Driftstöd - Region Kronoberg 354 752

Driftstöd - Statens kulturråd 528 559

Stöd för Repertoar- och publikarbete. 74 000

Övriga intäkter  (digital Expo) 0

Kultur crew 0

Vidarefakturering, avgifter 30 000

Värdeökning fonder 0

SUMMA INTÄKTER 990 011
Lokalhyra (hyra, kopiering, bredband) -17 000

Reskostnader/logi -10 000

Marknadsföring o digital expo -30 000

Representation vid möten för RK -10 000

Data kontor -9 000

Kontorsmateriel -3 011

Telefon -9 000

Bankkostnader -1 500

Försäkring -1 600

Medlemsavgifter -8 000

Vidarefakturering -30 000

Scenkonst Sydost, fortbildning medlemmar -12 000

Bidrag, uppvaktningar och gåvor -2 000

Stöd för Repertoar- och publikarbete. -74 000

Kultur Crew 0

Föreningsaktiviteter, fortbildning -20 000

Styrelseaktiviteter -15 000

SUMMA EXTERNA KOSTNADER -252 111
Löner och arvoden -480 000

Friskvård anställd -2 000

Skattefria bilersättningar -4 000

Lagstadgade sociala avgifter -147 000

Collectum & Fora -36 000

Försäkringspremier, personal -2 000

Serviceavg Sv Scenkonst -2 400

Fortbildning -3 500

Deltagande konferenser TK -10 000

Värdeminskning fonder

SUMMA PERSONALKOSTNADER -686 900

RESULTAT 51 000


