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Riktlinjer turnéstöd barn och unga - Riksteatern Västernorrland.  

 

Fördelnings-premisser – vilka har rätt till turnéstöd? 
 

Turnéstöd omfattande resor kan komma ifråga för produktioner som spelar sammanhängande med 

minst tre föreställningar i länet eller om de spelas i närliggande län (Västerbotten, Jämtland och 

Gävleborg) i anslutning till spelningarna i Västernorrland.  

 Riksteatern Västernorrlands styrelse har antagit följande prioriteringsordning av turnéstödet:  

1. Fria grupper och professionella* utövare från länet  

2. Fria grupper och professionella* utövare från de mest närliggande länen i norra Sverige. 

3. Fria grupper och professionella* utövare från övriga Sverige  

*Med professionella menar vi att de innehar F-skattsedel och försörjer sig på scenkonst.  

 

Riksteatern Västernorrland beviljar turnéstöd till de barn- och ungaproduktioner som ligger med i 

utbudskatalogen på webbsidan scenkonstinorr.riksteatern.se/vasternorrland. Undantag kan göras 

om producent på egen hand har fått bokningar av flera arrangörer och en turné som omfattar minst 

tre föreställningar i länet.  

Riksteatern Västernorrland försöker i möjligaste mån fördela turnéstödet jämt under vår och höst – 

det kan innebära prioritering och bortval av produktioner som uppfyller kriterierna (minst tre 

föreställningar i länet). Flest spelningar på flest orter prioriteras i dessa fall.  

Riksteatern Västernorrland säkrar inflytande från kommunala uppköpare på vilka barn- och 

ungaproduktioner som ska ligga med i utbudet inför nästkommande termin. Vi tar hänsyn till 

önskemål som kommer in från arrangörerna  

Ni kan inte vara säker på att få turnéstöd oavsett om er produktion ligger med i Scenkonst i norr eller 

har tre spelningar – hör alltid av er till Riksteatern Västernorrland för säkert besked.  

Vid beviljat turnéstöd – ansvarsfördelning. 

 
Producent kontaktar konsulent och kommunicerar kring bokningar som gjorts i länet och förbinder 

sig sedan att skicka in turnéplan och budget i god tid innan turné, samt revidera dessa i god tid om 

ändringar uppstår.  
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Före turnén 

* Turnéstöd utgår vid föreställning, vanligtvis ej workshops (om inte workshop är i anslutning till 

föreställning)  

* Producenten spelar minst 3 föreställningar i Västernorrland.  

* Riksteatern Västernorrland har i god tid innan turnén fått en turnéplan omfattande datum, ort, 

arrangör, spelplats, antal offentliga föreställningar och antal skolföreställningar för alla aktuella 

produktioner som turnéstödet ska omfatta.  

* Riksteatern Västernorrland ska erhålla en budget för den aktuella produktionens 

turnéstödskostnader. I budgeten redogörs för antal mil, alternativt kollektivt resande - Riksteatern 

Västernorrland beslutar därefter om turnéstöd kan ges. 

* Arrangören ska upplysas om att turnéstöd utbetalas av Riksteatern Västernorrland. 

 

Under turnén  

* Producenten ansvarar för utgifter i samband med resor och vidarefakturerar sedan detta till 

Riksteatern Västernorrland. 

 

Fakturering/Redovisning  

* Inga utgifter för resor ska debiteras arrangören.  

* En sammanställd faktura med kostnader för resor skickas till: 

 Riksteatern Västernorrland, Norra Järnvägsgatan 8, 852 31 Sundsvall 

* Producenten redovisar datum, ort, arrangör, antal föreställningar, och (om möjligt) antal publik för 

föreställningarna i samband med fakturering.  

* Fakturorna betalas löpande av Riksteatern Västernorrland under förutsättning att ovanstående 

punkt är uppfylld.  

 

Om det uppstår ett behov att avvika från ovanstående premisser (från producent eller Riksteatern 

Västernorrland) så förbinder sig båda parter att kontakta den andra parten för ett godkännande. 

Detta görs i ett så tidigt skede som möjligt, företrädelsevis genom turnéplan och budget. 

 

Kontakt: 

Stefan Åkerman, Verksamhetsutvecklare  Tel: 060-658 54 15 stefan.akerman@riksteatern.se  


