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Med handlingsplan 

Inledning 

Riksteatern Värmland kommer att fungera främjande i hela länet för att stärka alla sidor av scenkonstlivet för 
att säkerställa både efterfrågan och utbud av professionell scenkonst för alla - överallt.  

Vi ska på olika sätt bidra till att scener hålls öppna, att arrangörer överlever och att scenkonstproducenter 
känner framtidstro. Engagemanget är stort och med starka samarbeten i bagaget har vi styrfart framåt och 
känner stor tillit till vår insats under kommande år! 

Verksamhetsplanen har utformats enligt följande punkter med tillhörande handlingsplaner i detta 
dokument: 

1. Ett helt scenkonstlän
2. Backstage Värmland
3. Meningen med föreningen
4. Barn och unga
5. Samtida dans
6. Cirkus
7. Nationella och internationella 

samarbeten
8. Projektansökningar
9. Riksteatern Värmland - organisationen
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1. Ett helt scenkonstlän
Riksteatern Värmland ska arbeta främjande för att säkerställa att det finns ett starkt och hållbart 
intresse för, och behov av, ett brett utbud av professionell scenkonst för alla åldrar i hela länet. 
Vi ska stötta och skapa lokala Riksteaterföreningar, ansluta organisationer och arbeta aktivt 
med Kultur på Landsbygd i varje kommun. Målet är att uppnå ett helt och levande scenkonstlän – för 
alla överallt. 

Vårt mål är att det ska finnas Riksteaterföreningar i alla kommuner i Värmland. Därför bidrar vi med 
subventioner och ekonomisk stöttning till arrangörsledet i enlighet med budget och startbidrag om 
10 000 kr till nystartade riksteaterföreningar samt stöttning i styrelsearbetet genom att Anna Skoglund 
går in som adjungerande styrelsemedlem under första året.  

Vi vill upprätthålla levande, öppna platser för kultur som skapar mänskliga möten. Vi ska aktivt jobba 
opinionsbildande genom att söka samarbeten för att lyfta sambandet mellan kultur och hälsa. Målet är 
att under året avsluta den föreläsningsserie som startades under hösten 2021 där vikten av scenkonst 
för människors välbefinnande står i centrum.  

För att stärka nätverken ska vi hålla regelbundna träffar med riksteaterföreningar/ arrangörsföreningar 
i syfte att hålla en bra och stabil kontakt med hela länet och skapa forum för frågor och stöttande 
samvaro. Vi ska vara lyhörda och särskilt under året arbeta inlyssnande för att kunna matcha insatser 
och möta behov i postcorona tider. 

Vi ska även fortsätta att stötta våra fria producenter och arbeta aktivt för att etablera ett 
subventionssystem för att uppnå mer likvärdig konkurrens mellan regionala producenter och 
institutioner. Vi ska ha dialog med och ta intryck av föregångare på olika håll runtom i landet.  

Anna Skoglund sitter från och med januari 2022 med i konsulentpresidiet för Riksteatern nationellt 
och både Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd ska delta aktivt i olika regionala, nationella 
och internationella nätverk och samarbeten i syfte att representera och stärka Värmland som ett helt 
scenkonstlän. 
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Handlingsplan 

 Starta upp Riksteaterföreningar och 
förse med startkapital samt ingå som 
adjungerande i styrelsearbetet. Verka 
stöttande och som bollplank i 
allehanda frågor och alltid finnas till 
hands för både arrangörs- och 
producentled.

 Stötta befintligt arrangörsnätverk 
ekonomiskt genom subventioner och
enstaka projektstöd och verka för det 
ska finnas bästa möjliga 
förutsättningar för programläggning 
och bokning. 

 Verka i hela länet genom våra 
riksteaterföreningar och 
arrangörsnätverket inom Kultur på 
Landsbygd (Samlingslokalernas 
samarbetsorganisation – Sam Sam) 

 Sammankalla och hålla ihop 
nätverk och styrgrupper, bland annat 
för ordförande i Riksteaterföreningar 
och fria producenter i syfte att 
inventera nuläge och framtidsutsikter,
för att se var vi bäst kan hjälpa till. 

 Uppvakta kommuner för att 
söka/stärka samarbete, samt att påvisa 
värdet av att ha en aktiv lokal 
Riksteaterförening. 

 Arbeta aktivt för att skapa en plattform 
för Idéell Kulturallians i Värmland. 

 Inventera nya scenrum runtom i länet
med hjälp av Riksteatern nationellt. 

 Seminarium eller föreläsningsserie: 
Kultur för hälsa (RtV och KpL). Samtal 
pågår, möte med 
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2. Backstage Värmland

Scenrum ska även finnas på webben som en del av Riksteatern Värmlands hemsida. 
 i form av layoutprogram och kanaler Vimeo och Youtube samt mycket information, mallar och 
kontaktlistor. 

Riksteatern Värmland har etablerat ett flertal nätverk och ska fortsatt ha nära kontakt och regelbundna 
möten med olika aktörer inom scenkonst i länet. Vi ska undersöka nya samarbeten och underhålla och 
stärka befintliga.  
Vi har en god kännedom om de behov som finns och de utmaningar som postpandemin innebär. Under 
2022 fortsätter etableringen av Scenrum Värmland där Riksteatern Värmland stärker sin funktion som 
resurs för länets arrangörer och producenter.  

Scenrum Värmland innebär att Riksteatern Värmland utarbetar och etablerar ett koncept där vi tjänar 
som resurs för arbetsplatser och konferensrum, utskrifter och hjälp med layout av affischer, flyers, 
programblad m m. Vidare en teknikpool, rådgivning och mallar för avtal.   
Allt ska vara fritt att använda, helt utan kostnad.  

Handlingsplan:  

 Skapa checklistor och mallar som ska 
fungera som grund för trygga och säkra 
arrangemang för alla deltagande – 
arrangör, artist och publik. Samt 
tillhandahålla Youtube och 
Vimeokonto 

 Utbilda och informera om trygga 
arrangemang i ett vidare perspektiv 
och beröra bland annat frågor om våld 
och hot. I samarbete med polisen och 
Riksteatern. 

 Erbjuda en teknikpool som innehåller 
portabel teknik; ljud, ljus och 
projektorer, att låna gratis. En 
kontaktlista över ljud- och 
ljustekniker samt övrigt verksamma 
inom scenkonstområdet. 

 Samla kompetens i form mallar och 
lista kontakter för rådgivning och 
professionell vägledning. Samarbete 
med Riksteatern. 

 Erbjuda både arrangörer och 
producenter möjlighet att printa 
ut affischer och övriga trycksaker 
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3. Meningen med föreningen
Arbetet med Riksteaterföreningar och Kultur på Landsbygds arrangörsföreningar är en av 
grundstenarna till Riksteaterns verksamhet och ses alltid som ett prioriterat område. Under 2022 
kommer vi att använda Riksteaterns nya kompetensutvecklingsprogram som spänner över ett rikt och 
brett område för den ideella föreningen. 

Anna Skoglund genomför sin utbildning i föreningskunskap och vårt kompetensutvecklingsprogram 
genomförs både digitalt och i fysiska möten.  

Vi deltar i konferenser, arrangerar utbudsdagar och stöttar nya föreningar samt nya ledamöter i 
befintliga föreningar och arrangörsnätverk. 

Vi ska arbeta för att stärka sammanhållningen mellan arrangörsföreningarna till en helhet som kan tala 
med en stark och enad röst. Vi behöver stärka vi-känslan, lyfta folkrörelsen och värdet av 
det gemensamma.  

Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd ska gemensamt säkerställa en bred kompetenshöjning 
inom arrangörsnätverket i samarbete studieförbund, Riksteatern Nationellt och SamSam. 

Handlingsplan: 

 Arrangera utbildning: 
Organisationsfrågor och 
medlemsvärvning 

 Arrangera utbildning: Marknadsföring, 
digitalisering och sociala medier 

 Arrangera studiecirkel:
Arrangörsutveckling 

 Medlemsvärvarkampanj i kombination 
med pressträffar i och i samband med 
detta även annonsering i lokalpress 
och i NWT medias kanaler. 

 En gemensam trycksak i form av 
programblad stärker 
Riksteaterföreningarnas 
marknadsföring gemensamt.

 Permanent omställning; vi ser den 
digitala tekniken som resurs, inte som 
hinder och fortsätter att utveckla 
tjänstemännens kompetens i 
mötesteknik. Vi ska använda 
mötesplattformarna Teams och 
Zoom.

 Internet och sociala medier: Vi ska 
aktivt bygga på den digitala 
kompetensen hos 

 arrangörsföreningarna och kommer 
att planera och genomföra datakurser i 
syfte att orientera sig, tolka och finna 
information på internet, samt utnyttja 
sociala medier för marknadsföring och 
kommunikation både intern och 
externt.
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4. Barn & Unga
Arbetet med scenkonst för barn och unga i skola och på fritid är även det ett ständigt prioriterat 
område. Vårt arbete inom fältet ska bidra till att Barnkonventionens formuleringar i artikel 31 uppfylls:  

“Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. “  

“Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att tillfullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations- och fritidsverksamhet. “  

Vi kommer att fortsätta att i olika fora driva frågan om att det är för stor ojämlikhet mellan de 
värmländska kommunerna i frågor kring barnkultur och barns rätt att delta i det fria kulturlivet. 

Riksteatern Värmland ska i samarbete med andra aktörer ha delaktighet i nätverk som främjar barn och 
ungas rätt till kultur samt inspirera vuxna som i olika roller arbetar med scenkonst för målgruppen.  

Vi ska samarbeta med andra aktörer inom området och söka nya samarbetspartners och skapa 
eller delta i projekt som beviljats medel för att främja kultur för unga.  

Kontakten med politiker och beslutsfattare i skola och fritidsverksamhet ska intensifieras för att skapa 
dialog och verka opinionsbildande.  

Scenkonst för barn och unga i skolorna i Värmland är i högre utsträckning än i andra län beroende av 
Kulturrådets bidrag Skapande skola. Ansökan är ofta snårig och kraven oklara. Därför arrangerar vi en 
eller ett par nätverksträffar med representant för Kulturrådet i ett försök att reda ut begreppen.  

Anna Skoglund ska fungera som referens för scenkonst till den digitala Kulturpoolen som 
tillhandahåller ett regionalt utbud av kultur för skolan och ha en aktiv roll 
i genomförandet av årliga utbudsdagar för barn & unga samt bidra till utvecklingen av en digital 
utbudskatalog som ska fungera som komplement till dessa. Vi ska ta del av och lära oss av utbudsdagar i 
andra län och ha nära kontakt med kollegor inom Riksteaterns barn&unga presidium. 

Riksteatern Värmland kommer att fortsätta och möjligen utöka subventionera för scenkonst till lokala 
riksteaterföreningar och arrangörsnätet inom Kultur på Landsbygd. Vi knyter närmare kontakt med de 
värmländska folkbiblioteken för att undersöka hur vi kan samarbeta och finna gemensamma vägar 
framåt.  

För att hålla arrangörsledet aktuellt och levande krävs föryngring. Under året kommer vi att fortsätta 
arbeta för att få unga att engagera sig i nätverken kring Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd. 
Som grund ligger Ung i förening, Riksteaterns program för att få fler unga att engagera sig i en 
lokal Riksteaterförening samt nätverket unga arrangörer på landsbygden med konceptet Occupy 
Bygdegården. 

Vi kommer vidare att stötta ungt arrangörskap genom att arbeta med KulturCrew tillsammans med 
Region Värmland och Folkbiblioteken i länet. Vi kommer att vara delaktiga brett inom olika former av 
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koncept som till exempel Allas barn & unga i Arvika – social innovation med kulturen som 
utgångspunkt. Allt för att nå ut till ungdomar med intresse för konst och kultur. Målsättningen är att 
bilda ett kulturkluster där Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd är initiativtagare och aktiv 
samarbetspartner.  

Nätverk, koncept, projekt och aktiviteter vi arbetar med 2022: 
Kultur Crew   
Ung i förening 
Unga arrangörer på landsbygden 
UKM 
Allas Barn & Unga i Arvika 

LÄNK 
Under kommande år blir det en särskild satsning på nyskriven svensk dramatik, tolkad av unga 
ensembler från hela landet. En ungdomsfestival med ett tiotal tillresta medverkande grupper kommer 
att hållas på Västanå Teater 7 - 8 mars 2022. 
Festivalen kommer att bli en del av Västanå Teaters 50 års firande och finansieras av Riksteatern 
Värmland och Region Värmland med lika delar. LÄNK festivalen blir också ett led i arbetet med Kultur 
på Landsbygd och ska verka för att vi etablerar fler ensembler i länet. 

I samband med LÄNK festivalen arrangerar Riksteatern Värmland ett seminarium på temat scenkonst 
för barn – för alla, överallt. 

Skapa Dans 
Riksteatern Värmland kommer i samarbete med Riksteatern och Region Värmland att arbeta aktivt 
med koreografitävlingen för unga. I samband med det kommer vi att sprida Riksteaterns koncept; att se 
på dans med barn i förskola och i skola 

Share Music 
Allas lika rätt till scenen, barn och unga med funktionsvariation 
Projektägare: Riksteatern Värmland 
Projektet inleds under senhösten 2021 och kommer att genomföras till större del under 2022. Syftet är 
att ge en ingång till kreativt skapande tillsammans med professionella konstutövare inom måleri, dans 
och musik och att skapa utrymme på scenen till en målgrupp som inte alltid har självklar tillgång till 
den på lika villkor som andra. Projektet finansieras av Riksteatern Värmland med stöd av Kulturrådet. 
Share Music kommer att göra 5 nedslag i Värmland och vänder sig till barn och unga, men även till 
vuxna med funktionsvariation samt till personal inom omsorg och skola. 

Opinionsbildnining 
I alla sammanhang, där möjlighet ges att påverka beslutsfattare kommer vi att argumentera för värdet 
av professionell scenkonst för barn och unga samt möjligheten för barn och unga att ta del av konst och 
kultur var man än bor i länet. Vi vill även driva frågan om subventioneringssystem liknande det som 
finns i andra län.  

Skillnaderna är för stora i vårt län då det gäller barn och ungas möjlighet att få delta i och få del av 
scenkonst. Riksteatern kommer att genom två seminarier sätta extra fokus på alla barns lika rätt att ta 
del av scenkonst.  

Genom verksamhet inom scenkonsten vill vi göra extra insatser och stötta i särskilt utsatta områden. 
Riksteatern Värmland stöder nyetableringen av Community Teater på Kronoparken och kommer att 
söka samarbete med det nya kulturhuset som öppnats där.  
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Värmland Skriver 
Riksteatern Värmland ska fortsatt stötta projektet Värmland skriver och de aktiviteter inom 
programmet som riktar sig mot unga och unga vuxna. 

Handlingsplan 

 Delta i nätverk och samarbeta. 

 Subventionera familjeföreställningar 
genom arrangörsbidrag. 

 Skapa opinion för barn och ungas rätt
att ta del av kultur. 

 Samtidigt öka intresset för, och 
deltagandet vid, utbudsdag barn och 
unga. 

 Gemensam plattform för Unga 
arrangörer 

 Aktivt arbeta för ett 
subventionssystem för scenkonst för 
skolan. 

 Vi ska aktivt söka samarbeten med 
andra organisationer för att barn och
unga med funktionsvariation ska få 
tillgång till scenkonst. 

 Kontinuerliga forum för Barn och unga 
hos Riksteatern. 

 Utveckling av Kulturpoolen 
tillsammans med Region Värmland 
samt planering och genomförande av 
regional utbudsdag. 

 Planering inför genomförande av 
LÄNK-festival i samarbete med 
Västanå Teater. 

 Delta i nätverket Allas Barn och unga i 
Arvika i samarbete med Innovation 
Park. 

 Etablera 3-årigt Kulturcrew-projekt i 
samarbete med Region Värmland och
Bibliotek Värmland. 

 Planera och genomföra teaterläger för 
barn i samarbete med Värmlands 
museum och Karlstads 
Riksteaterförening. 
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5.Samtida dans
Tillsammans med en rad kulturaktörer ska vi lyfta samtida dans som scenkonstform i 
Värmland. Satsningen är ett led i Riksteaterns uppdrag att arbeta med samtida dans och Riksteatern 
Värmlands särskilda fokus på Kultur på Landsbygd. Vi kommer aktivt att arbeta för att bjuda in 
danskompanier för inspiration för våra egna regionala dansare samt för föreställningar, intressanta 
workshops och samtal för våra arrangörer. 

Vi satsar fortsatt på Värmlands Museum som en intresserad och aktiv samarbetspartner och museets 
rum som den nya dansscenen i Karlstad. 

Vi kommer under kommande år att subventionera dansföreställningar och extra pengar kommer att 
sättas av i budgeten för utbildning hos arrangörer samt nätverksträffar som har som syfte att sätta 
samman våra regionala dansare med regionala arrangörer. Syftet är att ge dansföreställningar en 
självklar plats i den regionala scenkonstrepertoaren. 

Rural Movements – där landsbygd och koreografi möts i dans som rörelse och politisk kraft 
Projektägare: Riksteatern Värmland 
Samarbete: Riksteatern, Region Värmland, Alma Löv Museum of Unexp. Art, Kultur på Landsbygd, 
Gunnerudsgården, Bygdeutveckling i Emtervik och Riksteatern Värmland 

Vårt treåriga dansresidens fortsätter med Anna Asplind som konstnärlig ledare och i fas 2 av 
residensverksamheten kommer Marcus Doveruds och Rebekka Nilssons (residenstagare 2021) arbete 
att turnera runt i länet genom våra riksteaterföreningar. Workshops, föreställningar, samtal och dialog 
ska bidra till att intresset för att arrangera dans ökar. 

Dinis Machado, verksam i Stockholm och i London, har flyttat till Filipstad och dialog med hen om 
samarbeten inom dansområdet i Filipstads kommun har inletts. Dinis Machado har även innehaft 
residens i Rural Movements under 2021. 

Kommande år kommer fokus att ligga på dans och arkitektur och nya residenstagare kommer att 
erbjudas plats.  
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Något av de stora danskompanierna kommer att bjudas in till vistelse på Gunnerudsgården för 
repetitionsperiod.  Läs mer på projektets hemsida: www.ruralmovements.se 

Handlingsplan: 

 Fortsatt arbete med Moving Rural. 

 Stötta, utbilda och inspirera 
riksteaterföreningar och övriga 
arrangörer med stöd av Riksteaterns 
stöd för utveckling av publik och 
repertoar. 

 Resa och ta del av dans som scenkonst
för att förkovra oss inom området. 

 Room X ska fortsatt verka som 
avstamp för dansen som konstform för 
alla, överallt i länet och Värmlands 
Museum ska stärkas som dansscen. 

 KulturBums – en del av Riksteatern ska 
stöttas i sitt samarbete med Dans i 
trakten rörande verksamhet för barn 
och unga samt publikt arbete med 
dans. 

 Skapa kontinuerliga mötesplatser 
mellan dansare och arrangörer. 

 Hålla en nära kontakt med nätverk 
inom dans och agera lyhört och 
följsamt för att bäst kunna bidra där 
det behövs. 

 Arbeta aktivt för att få tillstånd lokaler 
för daglig träning och en scen för dans 
och nycirkus. 

 Söka projektmedel då vi anser det 
nödvändigt för att i högre utsträckning 
kunna subventionera 
dansföreställningar. 

 Etablera samarbete med Karlstads 
Universitet för främjande av dans i 
länet. 

 Arbeta med Skapa Dans 
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6.Cirkus
Från och med 2021 har Riksteatern uppdrag från regeringen att arbeta med publik och 
repertoarutveckling av samtida cirkus i hela landet. I uppdraget ligger att skapa förutsättningar och 
främja den konstnärliga utvecklingen för cirkuskonstnärer att verka i Sverige samt att göra 
konstformen tillgänglig för fler människor, i alla åldrar samt att belysa och verka för cirkusens roll som 
konstform inom vård och omsorg. 

Anna Skoglund har ingått i den nationella referensgrupp som startats för att behandla uppdraget och 
utarbeta en handlingsplan för att etablera verksamheter kring samtida cirkus i hela landet och ett 
nätverk har startats med aktiva inom cirkusområdet i Värmland samt med de riksteaterföreningar som 
visat särskilt intresse för disciplinen. 

Under 2022 kommer cirkusresidens att äga rum i Grums kommun och verksamhet för barn och unga 
startas upp i och med det.  

I maj 2022 arrangeras en tvådagars cirkusfestival i Forshaga Folkets Park. Festivalen är ett samarbete 
mellan Riksteatern, Manegen, Riksteatern Värmland, Forshaga/Deje Riksteaterförening, Säffle 
Riksteaterförening, KulturBums – en del av Riksteatern och Riksteatern Värmland. Festivalen 
delfinansieras av Kulturrådet. 

Handlingsplan 

 Ingå i referensgrupp för avdelningen 
för Cirkus, Riksteatern nationell 
strategi. 

 Inventera länet på aktörer och
definiera behov 

 Bygga upp ett cirkusnätverk där både 
riksteaterföreningar och artister ingår. 

 Stötta riksteaterföreningar och andra 
arrangörer gällande 
cirkusföreställningar och vara 
delaktig i genomförandet av en 
cirkusfestival i Forshaga i maj 2022. 

 Arbeta för en lokal för daglig träning 
och cirkus som scenkonst 
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7.Nationella och internationella samarbeten
Scenkonsten har inga gränser och Riksteatern Värmland kommer att arbeta såväl interregionalt, 
nationellt samt internationellt för att dela och fördela kompetens och inspiration mellan arrangörer 
och producenter.  

Interregionalt arbete 
Vi samarbetar med andra regioner i Riksteatern Mellansverige samt med Örebro och Västra Götalands 
län i arrangörsaktiviteter samt utbudsdag för små och mellanstora scener.  
Riksteatern Mellansverige: Tillsammans med Riksteaterföreningar i Mellansverige arrangerar vi 
utbudsdag i februari månad. Planering sker under året för kommande utbudsdag.  
Riksteatern: Riksteatern arrangerar utbildningsdagar och träffar för konsulentverksamheten ute i 
landet. Genom Riksteatern ingår RtV i kompetenshöjande aktiviteter, nätverk och sammankomster.  

SPARSE 2 

Handlingsplan:  

 Vi ska samarbeta kring utbudsdag för små 
och mellanstora scener med Västra 
Götalands län. 

 Vi ska samarrangera kurs med Örebro län. 

 Vi ska arrangera utbudsdag i Västerås 5
februari tillsammans med Riksteatern 
Mellansverige och Bygdegårdarnas 
riksförbund. Vi ska också delta i 
planeringsmöten och mellansvenska 
träffar. 

 Vi ska delta i nationella samlingar om och 
kring scenkonst samt Riksteaterns 
arrangemang. 

 Delta i möten samt arrangera 
kompetenshöjande aktiviteter och träff i 
Sverige för deltagare i Sparse 2 förutsatt att 
vi erhåller medel från Creative Europe. 
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8.Projektansökningar

Riksteatern Värmland har tack vare sin organisationsform möjlighet att söka projekt på egenhand, eller 
tillsammans med andra samarbetspartners. RtV är flexibla och har genom en bred verksamhets- och 
handlingplan möjlighet att söka projekt inom flera olika områden utöver följande:  

Rural Movements 
Samarbetet med Riksteatern, Region Värmland och Alma Löv fortsätter. RtV kommer att söka medel 
från Region Värmland om inte ett samarbetsavtal sluts mellan Riksteatern och RV. Riksteatern 
investerar 400.000 under 2022 i projektet.  

SPARSE 2 
Om Creative Europe tillstyrker vår projektansökan kommer vi att söka utökade medel från Kulturrådet 
för arbete med Internationella relationer. 

Värmland Skriver  
Uppmuntrar och inspirerar fler att skriva samt utveckla den redan starka berättartradition som finns i 
Värmland. Projektet drevs under 2018 av Riksteatern Värmland och nu återupptar vi kontakten som 
stöttande och partner. Riksteatern Värmland bidrar med 5000 kr från verksamhetsbudgeten, villkorat 
att projektet inkluderar unga vuxna.  
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9.Organisation
Arbetet internt ska präglas av nära samarbete och god dialog mellan styrelse och tjänstemän 
där information om löpande verksamhet ska ges i form av fysiska och digitala möten och i form av 
månadsbrev.  

Bemötande 
Atmosfären inom arbetsplatsen intern och externt ska präglas av Riksteaterns bemötandekod vilken 
antagits av Riksteatern Värmland och övriga regioner i landet. 

Styrelsearbete 
Styrelsemöten hålls minst tio gånger som ordinarie möten och extrainsatta möten vid behov.  
AU träffas inför varje ordinarie styrelsemöte för förberedelse av dagordning.  

Varje år genomförs ett styrelseseminarium, under 2022 äger det rum i januari – februari på Loka Brunn. 
Ordförande och tjänstemän deltar i Riksteaterns nätverksträffar samt på Anbud Live och andra event i 
Hallunda. 

Riksteatern Mellansverige 
Styrelsens arbetsutskott ska delta i ett seminarium där Mellansvenska regioner träffas och tjänstemän 
ingår i Mellansvenska nätverket för arrangemang av utbudsdagar. 

Nationellt presidium 
Anna Skoglund ingår i konsulentpresidiet på Riksteatern. 

Årsmöte 
1 april är tidigaste datum för årsmöte enligt stadgar. Kallelse ska skickas ut till alla  
deltagare 14 dagar innan fastslaget datum. Årsmötet genomförs som fysiskt möte under April. 

Arvoden 
Ordförande, vice ordförande och kassör erhåller årligt arvode enligt årsmötets beslut. Utbetalning sker 
i juni och december.  

Styrgruppsarbete Kultur på Landsbygd  
Under året ska minst 4 styrgruppsmöten äga rum med representanter för  
SamSam närvarande.   

Personal  
Verksamhetsledare Anna Skoglund 100%  
Verksamhetsutvecklare Kultur på Landsbygd Gunilla Fält 100%  

Medarbetarsamtal: Ett medarbetarsamtal per personal ska äga rum. Samtalet ska ske enligt någon av 
de mallar som finns att tillgå och dokumenteras för uppföljning.  
I samband med medarbetarsamtal ska kompetensutvecklingsplan utformas, dokumenteras och 
följas upp.  

Lönesamtal 
Ett lönesamtal per personal äga rum. Samtalet ska ske enligt någon av de mallar som finns att tillgå. 
Lönerevision sker med gällande kollektivavtal som grund med utrymme för individuell lönesättning 
inom verksamhetens ekonomiska ramar. 
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Friskvård  
Tjänstemännen ska erhålla ett årligt friskvårdstöd om 3000 kr var samt rätt till friskvård under 
arbetstid, 2 timmar per vecka.  

Ett avtal om företagshälsovård är upprättat med Clarahälsan i Karlstad.  

Synundersökning med reviderade recept för terminalglasögon genomförs var 3 år. 

Fortsatt arbete delvis på distans 
Under rådande pandemi har arbetet i möjligaste mån bedrivits hemifrån och arbete på distans beviljas 
fortsatt under två dagar i veckan. Prioriterade kontorsdagar är tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

Interna mötesrutiner 
 Veckomöten på måndag morgon på 

kontoret. 
 Månadsbrev från verksamhetsledare 

till ordförande och övriga styrelsen 

 Regelbundna möten med AU och
styrelse. 

 Styrelse och personal besöker 
regelbundet Riksteaterns intranät. 

Externt  
 Rapportera verksamheten till Region 

Värmland, Kulturrådet och Riksteatern
nationellt. 

 Hemsidans funktion ska ställas mot
hur den motsvarar behov som 
användarna har. 

 Vi efterlever de digitala riktlinjer 
vad gäller tillgänglighet och GDPR.

Miljö & hållbarhet 

Allt vi gör i vårt dagliga arbete på verkar miljön. Följande punkter ska tjäna  
som riktmärken för ett hållbart tänkande:  

 Aktivera utrustningens 
energisparfunktioner och stäng av 
datorer och belysning som inte 
används. 

 Res alltid klimatsmart och 
överväg resfria mötesformer och
digitala möten. 

 Välj miljötaxi, hyra miljöbil och åka 
kollektivt samt i första hand välja 
hotell med miljöcertifiering 

 Beakta hållbarhetsperspektiv vid all
upphandling, t ex vid produktion av 
trycksaker. 

 Välj produkter som är miljö- och/eller 
rättvisemärkta. 

 Kopiera alltid sparsamt och 
dubbelsidigt 

 Vid representation bjuder Riksteatern
Värmland i första hand på vegetarisk 
kost. 

 Källsortera avfall 
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Riksteatern Värmland stöds av 

Kultur på landsbygd är ett samarbete mellan 
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