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- Skolgruppen inhämtar behov och relevanta frågor - från medlemmarna - som rör 
målgruppen barn och unga, bearbetar och analyserar detta.  
- Skolgruppen rapporterar till styrelsen och i förekommande fall föreslår eventuella åtgärder 
som tjänar medlemmarnas intressen. 
- Vi ombildar och minskar skolgruppen, politikerna lämnar skolgruppen. Tjänstemännen får i 
uppdrag att bereda frågor till styrelsen, där politikerna sedan fattar beslut. 
- Styrelsen utser en ordförande i gruppen, någon som vill äga och driva frågan, med mandat 
att hitta en struktur för arbetsformerna och mandat att utveckla. Förslag att Olof Lindqvist 
utses till ordförande i skolgruppen. 
 

Hur har ni kommit i kontakt med Skapande Skola arbeten? Hur har ni utformat era arbeten? 
Vilka erfarenheter/konklusioner gör ni av genomförda arbeten? 
Kommentera gärna brett om finansiering, kommunikation och spridning!





skapa förutsättningar

Länsteatrarna i Sverige Riksteatern 



Länsteatrarna i Sverige 
Riksteatern 

. 



1.     De regionala kulturinstitutionerna har byggts upp under flera år och bildar tillsammans 
en kulturell infrastruktur med uppdrag att skapa möjligheter för alla att få uppleva och ta del 
av scenkonst, musik och vårt gemensamma kulturarv - var man än bor i landet. Vi vill 
synliggöra vår stora kapacitet, kompetens och utvecklingspotential. Barn och ungas rätt till 
våra verksamheter. Vi önskar en dialog med SKL:s kulturberedning; hur kan våra 
institutioner och strukturer bidra till utveckling i hela landet?  
2.     Vi vill ha en dialog med SKL:s kulturberedning om vikten att utveckla och stärka de 
regionala kulturinstitutionerna - utifrån de nya villkor och möjligheter som samverkans-
modellen innebär. 
3.     Vi upplever ett allt kärvare ekonomiskt klimat, hur kan vi gemensamt se lösningar för de 
regionala kulturinstitutionerna? Investeringar i kultur lönar sig, vi vill öka medvetenheten om 
de kulturella näringarna och kulturens betydelse i denna fråga? 





  





Intäkter

Kostnader

Resultat från finansiella poster



Materiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Eget kapital

Kortfristiga skulder



Medelantalet anställda

Könsfördelning i ledningen

Löner, ersättningar och sociala kostnader






