
 

Turnéstöd Riksteatern Norrbotten  
 
Fördelningspremisser – vem har rätt till turnéstöd via Riksteatern 
Norrbotten? 
 
 
Turnéstöd omfattande resor, logi och traktamente kan komma ifråga för produktioner 
som spelar sammanhängande i minst tre kommuner – om de följer nedanstående 
fördelningspremisser. Riksteatern Norrbotten styrelse har antagit följande priorite-
ringsordning av turnéstödet och det gäller så länge vi har 300 000 i stöd att fördela. 
 

1. Fria grupper och professionella* utövare från länet 
2. Fria grupper och professionella* utövare från de fyra nordligaste länen 
3. Fria grupper och professionella* utövare från övriga Sverige – max en turné 

per producent och kalenderår. 
 
Barn och unga prioriteras inom varje kategori.  
 
*Med professionella menar vi att de innehar F-skattsedel och försörjer sig på 
scenkonst 
 

 Riksteatern Norrbotten beviljar enbart turnéstöd till de barn- och 
ungaproduktioner som ligger med i www.scenkonstinorr.se/norrbotten  
 

 Riksteatern Norrbotten försöker i möjligaste mån fördela turnéstödet jämt 
under vår och höst – det kan innebära prioritering och bortval av produktioner 
som uppfyller kriterierna (spelning i minst tre kommuner). Flest spelningar på 
flest orter prioriteras i dessa fall. 
 

 Riksteatern Norrbotten beviljar max en sammanhängande turné per 
kalenderår för fria grupper med hemvist utanför Norr- och Västerbotten.  

 

 Riksteatern Norrbotten säkrar inflytande från kommunala uppköpare på vilka 
barn- och ungaproduktioner som ska ligga med i www.scenkonstinorr.se inför 
nästkommande termin. Vi tar hänsyn till önskemål som kommer in från 
arrangörerna 

 

 Riksteatern Norrbotten beviljar de vuxenproduktioner som uppfyller kriterierna 
(spelningar i tre kommuner) turnéstöd löpande och följer prioriteringsordningen 
beskrivet ovan. Är turnéstödet redan inmutat av barn och ungaproduktioner 
kommer alltså vuxenturnén att bli utan även om den uppfyller kriterierna.  

 
 
Turnéstödet har tagit slut de senaste åren och ni kan alltså inte vara säker på att 
få det oavsett om ni ligger med i Scenkonst i norr eller har tre spelplatser– hör 
alltid av er till Riksteatern Norrbotten för säkert besked. 

 

 
Vid beviljat turnéstöd - Läs vidare om ansvarsfördelning på nästa 
sida 

http://www.scenkonstinorr.se/norrbotten
http://www.scenkonstinorr.se/


 

 
 
Producent och uppfyller kriterierna ovan? Detta gäller! 
 
Producent förbinder sig att skicka in turnéplan och budget i god tid innan turné, samt 
revidera dessa i god tid om ändringar uppstår. 
 

Före turnén 
* att turnéstöd utgår vid föreställning, ej workshops (om inte workshop är i anslutning till 

föreställning) 
* att producenten spelar föreställning på minst tre orter i Norrbotten 

* att Riksteatern Norrbotten har fått en turnéplan omfattande Ort, arrangör, spelplats, antal offentliga 

föreställningar och antal skolföreställningar för alla aktuella produktioner som turnéstödet ska omfatta 
* att Riksteatern Norrbotten erhållit en budget för den aktuella produktionens turnéstödskostnader, i 

budgeten redogörs för antal mil, antal övernattningar samt pris för dessa, samt kostnad för 
traktamente – Riksteatern Norrbotten godkänner därefter och turnéstödet är därmed officiellt ert. 

* Att producenten bokar boende själv, fråga om det finns Riksteateravtal. Vidarefakturera eller be 
hotellet fakturera oss direkt Riksteatern Norrbotten, Storgatan 11, 972 38 LULEÅ 

* Arrangören ska upplysas om att turnéstöd utbetalas av Riksteatern Norrbotten 

* Riksteatern Norrbottens logga ska finnas med på ert marknadsföringsmaterial för Norrbotten. Finns 
för nedladdning på www.norrbotten.riksteatern.se  

 
 

Under turnén 

* att turnéstödet täcker milersättning omfattande maximalt 60kr/mil.  
*att producenten ansvarar för utgifter i samband med resor, logi och traktamente som sedan 

vidarefakturerar detta till Riksteatern Norrbotten 
 

Fakturering/Redovisning 
* Inga utgifter för resor, logi och traktamente ska debiteras arrangör 

* En sammanställd faktura med kostnader för resor, logi och traktamente skickas till Riksteatern 

Norrbotten 
* Producenten redovisar antal publik för turnéplanens föreställningar samt Ort, arrangör, spelplats, 

antal offentliga föreställningar och antal skolföreställningar, antal publik för föreställningar som 
tillkommit efter turnéplanens inlämnande 

* Fakturorna betalas löpande av Riksteatern under förutsättning att ovanstående punkt är uppfylld  

 
 

Om det uppstår ett behov att avvika från ovanstående premisser (från producent eller Riksteatern 
Norrbotten) så förbinder sig båda parter att kontakta den andra parten för ett godkännande. Detta 
görs i ett så tidigt skede som möjligt, företrädelsevis genom styrdokumenten turnéplan och budget. 

 

 
 

http://www.norrbotten.riksteatern.se/

