
Avsiktsförklaring för samarbete mellan 

Riksteatern & Folkets Hus och Parker 

 

Avsiktsförklaringens natur 

Samarbetet mellan Riksteatern och Folkets Hus och Parker är redan mångårigt och har bidragit till en 

positiv samverkan mellan de två organisationerna.  För att förankra och formalisera samarbetet 

djupare har båda parter valt att utveckla en gemensam avsiktsförklaring.  

Syftet med detta dokument är att skapa en gemensam grund för samarbetsparterna, Riksteatern och 

Folkets Hus och Parker där organisationernas vision och avsikt med ett kommande samarbete 

förtydligas. Detta dokument är inte ett handlingsplan eller samarbetsavtal. Avsiktsförklaringen är inte 

heller juridiskt bindande, utan ett första steg till en dokumenterad samarbetsprocess och kommande 

samarbetsavtal. 

Syftet med det framtida samarbetet 

Avsiktsförklaringen syftar till samverkan mellan organisationerna på lokal, regional och nationell nivå 

för att utveckla och stärka våra gemensamma intressen i hela landet. Båda organisationer kan 

tillsammans stärka varandra genom gemensam opinionsbildning, arrangörsfrämjande initiativ och 

gemensam samordning i utbud av kultur i Sverige.  

Genom denna avsiktsförklaring ser bägge organisationerna möjligheter till samarbete som kan öka 

folkrörelserna Riksteatern och Folkets Hus och Parkers synlighet, inflytande och delaktighet i 

samhället samt förbättra och utveckla människors möjlighet att möta och delta i kulturlivet på den 

ort de verkar eller bor.  

Samarbetsparternas visioner  

Samarbetspartnernas visioner ligger till grund för avsiktsförklaringens utformande vilka presenteras 

nedan.  

Riksteaterns vision  

• Riksteatern ska skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i 

rörelse. 

• Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande 

och känner delaktighet i samhället.  

• Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, 

delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. 

 

Folkets Hus och Parkers vision  

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker ska skapa möjligheter för demokrati, samhällsutveckling, 

kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och 

angelägna mötesplatser, verksamheter för närsamhällets medborgare, där medborgarnas delaktighet 

och engagemang uppmuntras och tillvaratas. 



Fokusområde i vision och samarbete 

Sex grundläggande aspekter som sammanfaller med båda organisationers vision och som bör 

integreras och utvecklas ytterligare i fortsatt samarbete, är: 

• Samarbeten lokalt och regionalt - Stärka och utveckla samarbeten lokalt och regionalt, bland 

annat genom fördjupade och formaliserade samarbeten för att stärka våra roller som 

självklara aktörer i regionaliseringsutvecklingen i dialog med beslutsfattare inom landsting 

och kommuner.  

• Ideellt engagemang - Stärka och utveckla föreningsarbete på nationellt plan i syfte att 

underlätta och stimulera ideellt engagemang.  

• Opinionsbildning – Arbeta gemensamt genom Ideell Kulturallians för att stärka 

opinionsbildningen för det civila samhällets förutsättningar.  

• Medlems- och föreningsutveckling och utvidgning – Etablera föreningar och attrahera 

engagerade medlemmar i områden där våra respektive organisationer idag saknar föreningar 

och medlemmar.  

• Teknikutveckling – Förnya och tillgängliggöra kommunikation, kulturutbud samt 

föreningsarbete som främjar folkrörelseutveckling.  

• Konstnärers och artisters möjligheter – Medverka tillsammans till att förbättra och utveckla 

konstnärers och artisters möjlighet att nå människor i hela landet.  

Nästa steg inför samarbetet 

Efter godkännandet av denna avsiktsförklaring kan arbetet med juridiskt bindande samarbetsavtal 

mellan Riksteatern och Folkets Hus och Parker påbörjas. Det mer konkreta och målinriktade 

samarbetsavtalen kommer att bl.a. avhandla de båda organisationernas gemensamma projektplaner. 

Kommande avtal kommer att inkludera eventuella ekonomiska och operationella ansvarsområden.  

Under 2012 ska bägge organisationer gemensamt utvärdera avsiktsförklaringens innehåll samt de 

samarbeten som knyts till denna.  

Bägge organisationer har som uppdrag att skapa transparens kring avsiktsförklaringen genom att 

kommunicera denna i respektive organisation såsom de finner det lämpligt.  

Denna avsiktsförklaring har upprättats i 2 original, varav partnerna har tagit varsitt. 

 

Datum, plats     

 

 

Christer Malm                                                                                 Annika Nilsson 

Riksteaterns Ordförande                                                               Folkets Hus och Parkers Ordförande 

 



Bilaga 1 

Kontaktpersoner  

Riksteatern 

Namn: Peter Liljeros 

 

Arbetstitel/funktion: vik. Stabschef 

 

Adress: Riksteatern, 145 83 Norsborg 

 

Telefon: 08-531 99 389 

 

Mobil: 070-637 59 63 

 

Email: peter.liljeros@riksteatern.se  

 

Folkets Hus och Parker  

Namn: Gunno Sandahl 

 

Arbetstitel/funktion: Kulturchef 

 

Adress: Swedenborgsgatan 1 

 

Telefon: 08 452 25 30 

 

Mobil: 070 492 3055 

 

Email: gunno.sandahl@fhp.nu 

 

 


