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DRAMATIKERSTÖD 
 
Dramatikerstöd ges för beställning av nyskriven svensk dramatik. Med svensk 
dramatik avses dramatiska verk skrivna på svenska eller av upphovsmän som 
har sin vanliga vistelseort i Sverige. 
 
Syftet med dramatikerstödet är att ge i första hand teatrar möjlighet att beställa 
nyskriven svensk dramatik av hög kvalitet. Stödet ska gynna dramatikernas 
möjlighet att få sina verk förmedlade till en publik. 
 
Dramatikerstöd kan ges till fria teatergrupper, regionala och lokala teater-
institutioner samt radio- och TV-företag, vilka bedriver professionell verk-
samhet. Stöd ges inte till renodlad amatörverksamhet. 
 
Dramatikerstöd ges för beställning till yrkesverksam dramatiker. Det innebär att 
stöd i princip inte beviljas för beställning till den som ännu inte debuterat 
professionellt som dramatiker/manusförfattare. 
 
TV-företag kan få dramatikerstöd endast för s.k. singelproduktioner. 
 
 

ANSÖKAN 
 
Ansökan om dramatikerstöd ska göras gemensamt av en dramatiker och den 
som vill uppföra dramatikerns verk. Ansökan görs på särskild blankett eller via 
författarfondens webbplats.  
 
Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Beslut fattas två gånger om 
året. För att ansökan ska behandlas under våren (beslut i maj) ska den ha 
inkommit senast den 16 mars 2020. Ansökningar som inkommit senast den 
1 oktober 2020 behandlas under hösten (beslut i november). Stödet måste 
sökas senast två månader före planerad premiär. 
 
En enskild teater kan endast beviljas dramatikerstöd för en beställning per 
beslutsomgång, och bör därför heller inte sända in mer än en ansökan. 
 
I bilaga till ansökan ska lämnas: 
 

- Dramatikerns beskrivning av manus/pjäsidé, 
- Teaterns utgångspunkter för beställningen samt beskrivning av den 

planerade uppsättningen: tidsplan och genomförande m.m., 
- Presentation av dramatikern inklusive verkförteckning (uppförda verk), 
- Presentation av teatern inklusive förteckning av uppsatt nyskriven 

svensk dramatik de senaste tre åren, 
- Kortfattat om inblandade personer i uppsättningen: kan avse 

konstnärlig ledare, regissör, producent m.m., 
- Tänkt finansiering för uppsättningen i sin helhet. 

 
Ansökningar till författarfonden är allmänna handlingar och som sådana 
offentliga. 
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BESLUT 
 
Dramatikerrådets beslut om dramatikerstöd fattas i enlighet med förordningen 
(1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik, och 
kan inte överklagas. Samtliga sökande får snarast efter beslut skriftligt besked. 
 
Dramatikerrådet utses av styrelsen för Sveriges författarfond och består av sex 
ledamöter. Fyra av dessa utses efter förslag från Sveriges Dramatikerförbund. 
 

 
UTBETALNING  
 
Dramatikerstöd utbetalas till teatern. Det ska oavkortat utgöra arvode till 
dramatikern. Beloppet inkluderar sociala avgifter. 
 
Dramatikerstödets storlek motsvarar 2/3 av grundersättningen enligt det vid 
tidpunkten för beslut gällande avtalet mellan Svensk Scenkonst och Sveriges 
Dramatikerförbund, avseende förvärv och framförande av scenpjäser. Ett villkor 
för beviljat stöd är att teatern själv betalar ett belopp motsvarande lägst 1/3 av 
ersättningen enligt nyss nämnda avtal till dramatikern senast vid leverans av 
manus. 
 
Hälften av det beviljade dramatikerstödet utbetalas efter rekvisition snarast 
möjligt efter beslut. Till rekvisitionen ska bifogas ett av båda parter underskrivet 
kontrakt. Andra hälften av stödet betalas ut efter ny rekvisition då premiär ägt 
rum. Detta ska ske senast 18 månader efter beslut (undantag kan medges för 
musikdramatik). 
 
Teater och dramatiker som erhållit dramatikerstöd ska senast en månad efter 
genomförd premiär sända in var sin redogörelse. 
 

 
ÄNDRINGAR EFTER BESLUT 
 
Beslut om dramatikerstöd fattas på grundval av vad som uppges i ansökan. 
Används bidraget till annat än angivet ändamål är teatern skyldig att återbetala 
beloppet. 
 
Grundförutsättningarna i ansökan får inte förändras utan ny prövning av 
dramatikerrådet. 
 
Det är inte möjligt att byta dramatiker för pjäsbeställning som beviljats 
dramatikerstöd. 
 
Ytterligare information lämnas av Jesper Söderström, tfn direkt: 08-440 45 51, 
e-post: jesper.soderstrom@svff.se.  
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