
§ 11. Sammanträffande med avtalsgruppen. 
Anders Söderlund, medlem i avtalsgruppen tillika i Svensk Scenkonsts 
avtalsdelegation, rapporterade från de centrala avtalsförhandlingarna samt om 
möte i avtalsgruppen för de samproducerande teatrarna. Denna grupp hade 
tidigare på dagen hållit ett möte tillsammans med de fyra teatrarnas ledningar 
och producenter.  
Avtalsgruppen önskar ett förtydligande av uppdraget som LTS önskar att 
gruppen ska utföra. Han lade fram förslag för styrelsen att ta ställning till: 
- arbetsgruppens arbete bör inriktas på att bli en integrerad del i respektive 

teaters arbete och inte sikta på att konstruera ett nytt produktionsbolag 
- arbetet har inte bara bäring gentemot Riksteatern utan även länsteatrarna 

emellan, där samarbeten bör förekomma som ett av flera arbetssätt 
- i princip är idag alla lokala arbetstidsavtal uppsagda. Vi bör beakta 

samarbetsprincipen, när dessa omförhandlas. Detta förhandlingsarbete ska 
vara klart vid halvårsskiftet 2006. 

 
Arbetsgruppen vill också föreslå att teatrarna och LTS kommer överens om 
gången i arbetet: 
- nästa steg är att komma med konkreta förslag, gemensamma i 

lokalavtalen 
- delaktigheten är oerhört viktig 
- teatrarna måste också komma överens om att ha en gemensam uppfattning 

av framtida visioner, gemensamma definitioner blir nödvändiga 
- arbetsgruppen behöver även veta – efter LTS och Riksteaterns 

sammanträffande med Teaterförbundet – vilka visioner som TF har. Kan 
vi åstadkomma flera samarbeten, så kan vi också få fram flera 
arbetstillfällen. 

 
På en fråga från styrelsen om vilka resurser avtalsgruppen behöver svarade 
Anders Söderlund: 

a) resor för att gruppens medlemmar ska kunna träffas kontinuerligt 
b) en person som på heltid arbetar med dessa frågor 

 
 
Anders Söderlund gjorde ett par tillägg: 
- utformningen av underlag för avtal bör innebära ett civilrättsligt avtal 

mellan teatrarna 
- det är viktigt att teatrarna ger så konkreta uppgifter och erfarenheter av 

verksamheterna som möjligt till Svensk Scenkonst och till 
avtalsdelegationen, som är helt beroende av detta. 

 
Efter diskussion beslöt styrelsen att arbeta vidare med avtalsgruppens förslag, 
att ta dem till behandling på Samarbetskommitténs möte den 13 januari samt 
återkomma till avtalsgruppen med resultat av detta möte. 
      
 


