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VERKSAMHETSPLAN 2021 

 
 

Verksamhetside´  

• Botkyrka Riksteaterförening - en del av Riksteatern- startade och 
utvecklades 1988 och är en ideell förening. Föreningens uppgift är 
att arrangera Scenkonst som ”Roar och berör”, i eget arrangemang 
eller tillsammans med annan samarbetspartner. 
 

• Botkyrka Riksteaterförening skapar arrangemang och mötesplatser 
för scenkonst i Botkyrka (”På scen i Botkyrka”) genom 
medlemskap, intresse, kunskap, glädje och ett publikt engagemang 
som ger tillgång till ett stort utbud av scenkonst för alla åldrar i 
Botkyrka.  

Målbilder  

• Vision 

Alla i Botkyrka skall känna till Botkyrka Riksteaterförening och ges 

möjlighet att uppleva scenkonst. 

• Övergripande Mål 

• Vårt utbud ska roa, engagera, beröra och vara en inspirerande upplevelse 

• Vår verksamhet ska präglas av ett engagerat arrangörskap för föreningens 

medlemmar, publik och scenkonsten i Botkyrka. 

• Det gör vi genom 

• Att vara en stark och given arrangör av scenkonst i Botkyrka. 

• Att stå för hållbarhet när det gäller kvalitet och mångfald i utbudet av 

scenkonst. 

• Att vi får fler besökare och att vi blir fler medlemmar. 

• Att sträva efter en ökad samverkan med lokala krafter. 

• Att vi har en ekonomi som utvecklar och befäster scenkonsten i 

kommunen genom offentlig finansiering, biljettförsäljning, 

medlemsintäkter och övrig finansiering. 
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Mål  

• Medlemsantal 2021 skall bli över 650 

• Publik per föreställning skall vara mer än 75 % i genomsnitt av 

tillgängliga platser. 

• Ett utökat samarbete med föreningar/organisationer i Botkyrka skall ge 

minst 5 nya organisationsmedlemmar. 

• Utvecklad dialog med medlemmar och publik genom upprättande och 

genomförande av en kommunikationsplan. 

• Att fler än 5 utöver styrelsen engagerar sig i föreningens 

verksamhet/aktiviteter. 

• Uppstart av ungdomssektion skedde under 2020. 

Hur? 

Styrelsen har börjat ett införande arbete med att analysera, dokumentera och 

sammanställa de skeenden som ingår i allt från beställning till utvärdering av ett 

teaterarrangemang. Detta skapar förutsättningar bl.a. för: 

• Breddning av styrelsens erfarenheter och insikt för 

viktiga praktiska ställningstaganden av föreningens kärnverksamhet. 

• Breddning av ansvarsfördelning och bemanningsunderlag inom 

styrelsen, något som rätt använt kan minska arbetsbördan för och 

ett kritiskt beroende av enstaka nyckelpersoner. 

• Snabbt och smidigt genomförande med ett högt gillande. Inte 

minst viktigt i ett utvecklingsperspektiv. 

• En bra dialog med medlemmar, övrig publik och 

samarbetspartners, något som stärker förtroendet och 

därmed bilden av en seriös och kompetent aktör. 

 

Arbetsgrupper  

Styrelsen har följande grupper till stöd till föreningens utvecklingsarbete: 

• Program 

• Information/marknadsföring 

• Ombud, Biljetter, Medlemmar, OBM 
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Aktiviteter 

• Föreställningar 

Under verksamhetsåret planerar vi att arrangera ca 20 

vuxenföreställningar och ca 20 barn- och familjeföreställningar. 

Vi kommer att arrangera minst en finskspråkig föreställning per säsong 

De scener som vi kommer att använda oss av är Folkets Hus Hallunda, 

Tumbascenen, Grödinge Bygdegård, Hågelbyparken, Segersjö Folkets Hus 

och Riksteaterns lokaler. Vi kommer även söka lokal i Tullinge framför allt för 

barnteater. 

Vi vill ha och planerar för ett allsidigt utbud som kan tilltala fler besökare och 

medlemmar. Vi ska vara lyhörda för medlemmarnas önskemål gällande utbudet 

och innehåll i barn- o vuxenföreställningar. 

 

• Medlemsrekrytering 

Vårt mål för verksamhetsåret 2021 är att vi skall bli över 650 

medlemmar. För att vi skall lyckas med det måste vi synas ännu mer och 

pröva nya sätt att värva medlemmar. En viktig uppgift för OBM- och 

Marknadsföringsgruppen. 

 

• Målgrupper 

Det finns behov av att väcka intresse för scenkonsten till grupper som idag 

saknas på våra föreställningar. Till dessa hör gruppen ungdomar. Hur vi 

skall nå ut till dem förutsätter en bra och utvecklande kontakt med 

skolorna, utbildnings-förvaltning/ kultur och fritid, ungdomsorganisationer 

och fritidsgårdar. 

Ett arbete med att få fler grupper får inte bli på bekostnad av de som idag är 

flitiga och trogna besökare av våra arrangemang. 

 

• Scenkonst till fler målgrupper 

Botkyrka Riksteaterförening strävar efter att erbjuda föreställningar som speglar 

samtiden med de glädjeämnen och problem som möter oss. Vi menar att vår 

primära uppgift är att erbjuda scenkonst av hög kvalitet. 

Vi i Botkyrka Riksteaterförening ska arbeta för att nå en publik som speglar 

Botkyrkas invånare, med låg medelålder och en hög andel med utländsk 

bakgrund. Här har vi blivit betydligt bättre och planerar föreställningar som Ison 

& Fille, Halal Teater och Özz Nüjen. 

 

Vi vill gärna vara med och skapa en kulturidentitet för Botkyrka genom det som 

scenkonstens innehåll representerar och står för.  

Vi hoppas att vi skall kunna hitta någon form av projektstöd under 2021 i detta 

arbete. Får vi den möjligheten kommer vi aktivt utveckla arbetet med ”På Scen i 

Botkyrka” och då med målet att få till ett utökat samarbete med olika delar av 

föreningslivet.  
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• På scen i Botkyrka 

Under rubriken och plattformen “på scen i Botkyrka” har vi börjat utveckla 

scenkonsten i Botkyrka. Vi söker ständigt nya samarbetspartner, nya 

organisationer och föreningar vi kan samarrangera och utveckla 

scenkonsten med. Det gäller också att skapa en plattform för information 

och försäljning av scenkonsten i Botkyrka där allmänheten får en överblick 

över all scenkonst som kan upplevas på hemmaplan i Botkyrka. 

Vi har redan nu i våra egna arrangemang börjat kommunicera under 

devisen ”På Scen i Botkyrka”.  Plattformen kan användas av arbetsgrupper, 

projekt, olika sociala medier samt annan offentlig publicitet som affischer, 

anslag, skyltar m.m. 

Vi vill utveckla scenkonsten genom att ständigt förnya och bredda repertoaren, 

som kan innehålla såväl dans, klassiskt drama som komedi, men även 

nycirkus, sång och ett utökat musikutbud. Allt för att stärka kulturens och 

scenkonstens roll och betydelse i kommunen. 

 

Ett sätt för att höja kunskapen, intresset och engagemanget för scenkonst 

för alla åldrar är att tillsammans med andra arrangörer av scenkonst i 

kommunen lyfta fram flera sceniska arrangemang än bara våra egna. 

Genom en gemensam plattform tror vi det finns goda 

förutsättningar att skapa bra scenkonst. 
 

• Målgruppen ungdom 

Ungdomar är en viktig grupp för oss i framtiden. Det är en grupp 

som vi till en del försökt nå och försökt få att intressera sig för engagemang i 

vår verksamhet. Men det stupar oftast på att vi inte har de personella 

resurser och kanske inte heller det engagemang som har behövts. 

.  

Planen är att vi under 2021 fortsätter arbetet med ungdomsgruppen. Med 

ungdom menar vi här att det handlar om åldrarna 13 – 18 år. 

 

Ungdomssektionens funktion och ställning är att arrangera föreställningar och 

sprida/väcka intresse för scenkonsten till aktuella åldersgruppen, genom ett stort 

mått av självständighet i samarbete med kontaktpersoner utsedda av styrelsen.  

 

• Biljettförsäljning 

Det finns idag bra tekniska lösningar för att sälja biljetter och få 

kontroll av biljettförsäljning. Vi använder idag Tickster för all biljettförsäljning. 

Vi tar hänsyn till medlemmars svårigheter att använda sig av internetbaserade 

tjänster.  
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Här krävs en flexibilitet så alla skall kunna köpa biljetter till våra föreställningar. 

Detta sker genom ombudsförsäljning. I styrelsen finns en ansvarig för 

försäljning och ombud. 

 

• Arrangemang 

Före: Val av föreställning görs av arbetsgrupp utsedd av styrelsen. 

Information och marknadsföring inför varje föreställning i våra olika 

kanaler. 

Under: Publiken ska känna sig välkommen och bli ordentligt informerad 

om föreställningen så att det blir en positiv upplevelse. 

Publikvärdar finns på plats och ska även ge information om kommande 

föreställningar. 

Efter: Utvärdera varje föreställning. Vårt arbetssätt är att varje 

föreställning är som ett projekt. 

 

• Föreningsexpedition 

Vi har en föreningsexpedition i Folkets Hus Hallunda. Vi använder lokalen som 

ett nav i vårt arbete för teaterföreningen.  

 

• Information - Kommunikation 

Marknadsföring är mycket viktigt för att synas och intressera fler för vår 

verksamhet. Vi kommer ge ut ett programblad, ett fysiskt och ett digitalt, inför 

varje säsong.  

För att utveckla vår marknadsföring kommer vi ta fram en kommunikationsplan. 

  

Hemsidan har utvecklats i samverkan med Riksteatern. Via hemsidan säljer vi 

idag en allt större andel av våra biljetter via Tickster. Andra kanaler vi använder 

oss av är Facebook och Instagram. 

 

Nyhetsbrev via e-post används i större utsträckning. 

 

I utvecklingen och användandet av informationskanaler måste vi vara 

kostnadseffektiva och prismedvetna. 

 

Vi kommer inför varje säsong arrangera VIP-möten och årliga 

ombudsmöten för presentation om våra kommande föreställningar. 

 

• Utbildning 

Vi kommer ta del av de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som 

Riksteatern erbjuder för att utveckla föreningen och styrelsen. 

Vi kommer även att aktivt samarbeta med Riksteaterhuset för att få del av 

möjligheter och stöd för oss. 
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• Samarbete 

Att hitta nya samarbetspartners som kan ge oss nätverk, samverkan i 

samband med föreställningar och ett ekonomiskt stöd är en viktig del av 

våra ambitioner. Vi skall fortsätta utveckla det samarbete vi idag har med 

Botkyrka kommun, Stora Coop i Tumba, ABF, Hågelby, Folkets Hus Hallunda, 

Tumbascenen, Segersjö Folkets Hus och Grödinge Bygdegård. Vi önskar ett 

tvåårigt avtal med Kultur o Fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun. Avtalet 

reglerar samarbete, ekonomi och verksamhetsutveckling. 

 

Sammanfattning 

För att klara av alla dessa utmaningar måste vi vara innovativa, se nya lösningar 

och bli den teaterförening dit man söker sig för att få upplevelser som ”Roar och 

berör”. Alla är välkomna i det arbetet. För att engagera sig i vårt arbete med 

scenkonst så är det inte nödvändigt att vara en del av styrelsen. Fler som 

engagerar sig för föreningen är viktigt, roligt och nödvändigt för att främja 

utvecklingen av föreningen.  

 

 

 

”Det är ett roande arbete att utveckla scenkonsten i Botkyrka” 

 

 
Styrelsen för Botkyrka Riksteaterförening 


