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Länsteatrarnas syfte 
Länsteatrarna i Sverige stöttar aktivt den regionala scenkonsten för att säkra ett kvalitativt 
och fritt kulturliv i hela landet. 

Vår vision 2021–2024 
  
Länsteatrarna i Sverige uppfattas och respekteras som en stark nationell organisation med 
den professionella regionala scenkonsten i fokus. Vi bistår den nationella kulturpolitiken 
samt andra politikområden med vår kompetens och erfarenhet. Länsteatrarna sprider 
kunskap om regional scenkonst, tar tillvara och samordnar de möjligheter som ligger i 
medlemmarnas likheter och olikheter när det gäller regionala, ekonomiska, demografiska 
och organisatoriska förutsättningar. Länsteatrarna i Sverige säkerställer i och med detta 
möjligheten för dess medlemmar att sprida kvalitativt god scenkonst och formulera 
livsvillkor i landets alla delar. 
 
Länsteatrarna i Sverige har naturligt en direkt påverkan på den nationella kulturpolitiken och 
tar tydlig ställning för demokrati, öppenhet, allas lika värde, och vikten av en fri konst. På så 
sätt är Länsteatrarna i Sverige är en garant för ett fortsatt utvecklande demokratiskt samtal. 
 
Den regionala scenkonsten har en stark ställning i ett fritt och demokratiskt kulturliv i hela 
landet. 

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2021 
 
Vi ska genomföra ett medlemsmöte på våren på Länsteatern på Gotland i Visby den 21 - 23 
april och ett medlemsmöte på hösten på Byteatern i Kalmar 10 - 12 november.  
 
Vi ska genomföra ett dialogmöte för våra medlemmars förtroendevalda den 26–27 augusti 
2021.  
 
I tider där kulturens frihet allt mer ifrågasätts är lobby- och påverkansarbete för att stärka 
länsteatrarnas förutsättningar prioriterat. 
 
Vi ska alltså fortsätta utveckla och stärka våra kontakter gentemot Statens kulturråd, 
riksdagen, berörda departement så som kultur-, utbildnings-, närings-, och 
civildepartementet och andra nationella samt regionala aktörer. 
 
Vi ska fortsätta vår kontakt och dialog med media och public service-bolagen. 
 
Vi ska vara en organisation som förenar länsteatrarna, i alla dess likheter och olikheter, 
oavsett form och storlek. 
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Vi ska fortsätta att utveckla vår digitala närvaro genom olika sociala nätverk, hemsida, 
nyhetsbrev, Facebooksida m.m.  
 
Vi ska bedriva omvärldsbevakning. 
 
Vi ska vara en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
 
Vi kommer engagera oss och delta på Almedalsveckan 2021 och Folk och Kultur 2021.  
 
 

Länsteatrarnas 3 mål för 2021: 
 
Mål 1 Att stärka organisationen 

• Vi ska stärka Länsteatrarna i Sveriges organisation genom att anordna mötestillfällen där 
medlemmarna kan träffas för dialog, inspiration och erfarenhetsutbyten.  
Vi ska även vara en kunskapsbank och samla in information som är relevant för våra medlemmar. 
 

Mål 2 Att stärka vår kommunikation 
• Vi ska stärka vår kommunikation genom att föra medlemmarnas talan i olika kanaler. På så sätt 

kommer vi kunna förmedla vårt budskap till aktörer lokalt, regionalt och nationellt. 
 

Mål 3 Att stärka vår dialog 
• Vi ska stärka vår dialog genom att påverka utvecklingen av de föreningar och organisationer vi är del 

av. Vi ska även närvara och synliggöra Länsteatrarna i Sverige på viktiga arenor och mötesplatser. Vi 
ska dessutom öka vårt samarbete med andra intresseorganisationer. 
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