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Styrelsen 2021 
Ordinarie ledamöter: 
Birgit Hageby (ordf. t.o.m. nov 2021) 
Ola Höglund 
Robert Jelinek 
Daniela Kullman 
Magnus Lind  
Susin Lindblom-Curman (repr DF) 
Anna Siegård 
Suppleanter: 
Elisabeth Croneborg 
Petra Norman 
 

Föreningens ordförande sedan 2012, Birgit 
Hageby, avled i november 2021. Styrelse, 
medlemmar och anställda minns Birgit med 
tacksamhet för hennes stora engagemang i 
föreningen. 

Tio styrelsemöten har hållits under året (18 feb, 
17 mar, 22 apr, 19 maj, 31maj, 9 juni, 17 sep, 15 
okt, 16 nov, 16 dec).  

Samtliga möten är protokollförda.  
 

Styrelsen från vänster: Petra N, Magnus L, Elisabeth C, Birgit 
H, Ola H, Robert J, Susin L-C, Anna S och Daniela K 

 

Revisorer 
Auktoriserad revisor: 
Ordinarie: Jan Gustafsson/Moore Allegretto AB 
Suppleant: Peter Johansson/Moore Allegretto 
AB 
Medlemsrevisor: 
Ordinarie: Ture Rangström 
Suppleant: Augustin Schauermann 

 

Regionala representanter 
Syd: Cristina Gottfridsson 
Väst: Mats Kjelbye 

 

Föreningsstämma 
På grund av coronapandemin hölls årsstämman 
31 maj via den digitala plattformen Zoom. 18 
medlemmar närvarade digitalt vid mötet.  

 

Medlemmar 
Ordinarie medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 294 medlemmar 
varav 270 ordinarie medlemmar inklusive 
medlemmen Dramatikerförbundet (DF) som 
representerar sina cirka 700 medlemmar. 

Debutantmedlemmar 
Vid årets slut var antalet debutantmedlemmar 24 
st. Debutanter betalar halv årsavgift och har inte 
rösträtt på årsstämman. 
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Personal 
Isabella af Klintberg, verksamhetsledare, har varit 
anställd 100% under hela året. 

Ammy Kjellsdotter Åström, regional 
samordnare/förmedlare, har varit anställd 100% 
under hela året.  

Kelly Wedin, regional förmedlare/assistent, har 
varit anställd 50% under hela året. 

Tova Thurberg, koordinator, har varit anställd 
100% sedan 10 maj 2021. 

 

Personalen har i huvudsak arbetat hemifrån 
under året men har vid behov och när möjlighet 
funnits nyttjat kontoren. 

 

Kontor 

Stockholm: Blå Tornet, Drottninggatan 85,  
111 60 Stockholm 

Malmö: Kulturhuset Mazetti, Bergsg. 29, 
214 22 Malmö 

 

 
 

Ekonomi 
Föreningen erhöll 1.200.000 kr i 
verksamhetsbidrag från Statens kulturråd, 
550.000 kr i verksamhetsbidrag från Region 
Skåne, och 270.000 kr i verksamhetsbidrag från 
Region Stockholm. Krisstöd i anledning av 
pandemin har erhållits från Statens kulturråd 
med 600.000 kr.  

Projektstöd har erhållits från Region Stockholm 
med 200.000 kr för Manustimmen Sthlm, från 
Region Skåne med 140.000 kr för Manusrummet 
2021.  

 

 

 

Coronapandemin 

2021 var fortsatt ett svårt år för kulturen i Sverige 
pga pandemin. Under året lättades 
restriktionerna för publika aktiviteter för att 
sedan stramas åt igen vid flera tillfällen. Med 
anledning av det osäkra läget har premiärer av 
filmer skjutits framåt, premiärer och 
föreställningar av pjäser ställts in och skjutits på 
framtiden. Pandemin och osäkerheten kring 
restriktionerna har under året haft många 
uteblivna uppdrag som följd. 

CFD har löpande tagit del av aktuell information 
om restriktioner och råd kopplat till Covid-19 och 
hållit medlemmarna uppdaterade vad gäller 
genomförande av uppdrag i skolan mm. Dialog 
har förts med centrumbildningarna, 
Dramatikerförbundet och KLYS. Information om 
stödinsatser och bidrag som initierats på riks- 
och regional nivå har löpande kommunicerats till 
medlemmarna. 

 

VERKSAMHET 
Medlemsinformation 
Föreningens medlemsbrev Manusfolket har 
mejlats ut tio gånger under året med info om 
verksamheten, tips om kompetensutveckling  
och stipendier mm. Under året har 
omvärldsbevakningen fortsatt breddats. 
Information om Centrum för dramatik har också 
funnits att tillgå externt, bl.a. på 
Dramatikerförbundets och DramaDirekts 
hemsidor. 

 

Rådgivning 
I och med pandemin har behovet av rådgivning 
ökat då frågor om insatser, nya stöd/bidrag och 
riktlinjer/rekommendationer regelbundet ställts 
och diskuterats av och med medlemmar, 
uppdragsgivare och samverkansparter. Frågor från 
medlemmar kring arvoden, uppdrag, 
arbetsmarknad, projektidéer, utlysningar och 
finansiering har också löpande besvarats. Bransch, 
utbildningar, kommuner (skola, bibliotek) och 
allmänhet hör också av sig för att få råd i olika 
frågor rörande manus, dramatik och dramatiskt 
berättande. 
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Kompetensutveckling 

CFD arbetar aktivt med att initiera och utveckla 
insatser för kompetensutveckling i samverkan med 
andra organisationer. Tips på kurser, seminarier 
och workshops samt länkar till filmade seminarier 
och konferenser skickas i nyhetsbrevet och länkas 
till på Facebook. En omfattande satsning på 
kompetensutveckling för medlemmarna har 
genomförts med krisstödsmedel från Kulturrådet. 
Till dessa tillfällen har också Dramatikerförbundets 
medlemmar inbjudits att delta.  

 

Digitalt samtal: Den gemensamma visionen,  
28 jan 
Ett samtal med manusförfattarna Niclas Ekström 
och Gunnar Svensén om hur man skriver TV-serier 
tillsammans och om hur man lyckas hålla en 
gemensam vision.  

Digitala skolbesök- från fysiska besök till 
digitala, 25 maj & 25 oktober  
En digital workshop för medlemmarna i hur man 
kan genomföra ett digitalt skolbesök. Manus-
författaren Anette Skåhlberg gick igenom 
grunderna i hur man kan lägga upp en workshop. 

Digitalt kurspaket: Ljuddrama, 14-17 juni 

Ett digitalt kurspaket i ämnet ljuddrama med 
manusförfattaren Gunnar Eriksson.  
Dag 1: Introduktionsföreläsning i området, från 
radioteatern till dagens podcastlandskap. 
Dag 2: Arvoden och upphovsrätt. Aktuell 
information från Dramatikerförbundets jurister. 
Dag 3: Samtal med Stina Sämgård, Munck 
Studios. Om plattformar och produktion. 
I samband med kurspaketet gavs deltagarna 
möjlighet att ta del av två digitala 
seminarier/samtal, inspelade under Audiovisual 
Days i april. 

Final Draft – maxa programmet, 29 november 
Kursen hölls i ABFs lokaler på Sveavägen i 
Stockholm under ledning av manusförfattaren 
Johann Zollitsch. Syftet med kursen var att ge en 
djupare kunskap om programmets och funktioner 
och möjligheter.  

 
Kursen Final Draft- maxa programmet 

 

Förmedling 
Uppdrag har förmedlats till kommuner (skolor, 
bibliotek och fritidsverksamhet), scenkonst-
institutioner och fria grupper, 
kulturorganisationer inom ex. litteratur och 
kulturarv, produktionsbolag inom film och tv, 
festivaler och mötesplatser samt privatpersoner. 

Förmedling har skett genom: 

• Uppdragsförmedling av förmedlare på 
regionala kontor 

• Direktförmedling via 
hemsida/dramatikerkatalog på 
www.centrumfordramatik.se 

• Marknadsföring till olika kategorier av 
beställare och uppdragsgivare 

• Deltagande i konferenser och seminarier 
• Nätverksträffar i samarbete med andra aktörer 
• Samverkan tillsammans med andra inom scen, 

film, litteratur och kulturarv. 

Information om den förmedlande verksamheten 
har spridits via nyhetsbrev, trycksaker och 
direktutskick via post och e-post. Information har 
uppdaterats på hemsidor och i databaser. 
DramaDirekt (Sveriges största pjäsbank med 
nutidsdramatik) har en direktlänk till CFD. 

CFD följer KLYS arvodesrekommendationer för 
uppdrag i skolan (ex. Skapande skola) och 
Dramatikerförbundets avtal för manusuppdrag. I 
övrigt följs Författarförbundets och KLYS 
minimirekommendationer för framträdanden och 
uppdrag på ex. konferenser och festivaler. 

 

Medlemsrekrytering 
Arbetet med att värva medlemmar pågår löpande 
och det debutantmedlemskap som instiftades 
2017 har lett till att de som är nyutexaminerade 
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och på väg in i yrket har en möjlighet att knyta an 
och få information kring sin yrkesroll.  

Digitala rekryteringsmöten med tre av 
utbildningarna har genomförts vilka samtliga lett 
till nya debutantmedlemmar och stärkta relationer. 
25 okt: ALMA Manusutbildning, 26 okt: Story 
Academy Gotland, 30 nov: YRGO 
Manusutbildning. 

Ordinarie medlemmar har värvats genom 
erbjudanden om medlemskap vid utannonsering 
av kompetenshöjande satsningar samt i samband 
med exempelvis festivaler och andra mötesplatser 
för branschen.  

 

Kommunikation 

Under året har arbetet med den nya hemsidan, 
www.centrumfordramatik.se, fortsatt. Hemsidan 
är sedan hösten 2021 aktiv med en ny sökbar 
medlemskatalog, en katalog för workshops, 
information för skolor om skolaktiviteter, 
information riktad till medlemmarna och mycket 
mer.  

I katalogen fanns vid årsskiftet 96 medlemmar 
presenterade. Katalogen används av teater- och 
filmproducenter, skolor m fl. 

Hemsidan innehåller bland annat: 

• Medlemskatalog med presentationer  
• Aktuella artiklar om pågående projekt 
• Aktiviteter, föreläsningar och workshops 

riktade till skolor 
• Pedagogiska resurser för beställare, länkar, 

minimiarvoden, manusordlista för skolan 
• Inspirationsmaterial för skolan 
• Föreningsinformation 
• Matchningsverktyg (internt för förmedlarna) 
• Medlemsintern sida med nyhetsbrev, 

förmedlingsinfo, checklistor kring skolbesök, 
genusfrågor mm lanseras under våren 2022. 

• Matchningsverktyg (externt för branschen) 
• Medlemsregister (internt) 

 

Manusfolket 
Medlemsbrevet Manusfolket har utkommit vid 
tio tillfällen med information om aktiviteter 
arrangerade av CFD och tips om kurser, stöd, 
utlysningar av stipendier och tjänster, seminarier, 
festivaler och mycket mer.  

 
CFDs hemsida 

 

Sociala medier 
Centrum för dramatik har två öppna sidor på 
Facebook: @centrumfordramatik.se används för 
löpande information om verksamheten och tips 
till medlemmar om aktiviteter, diskussioner och 
information om våra samarbetsorganisationers 
arbete. Facebooksidan Dramatik för barn och 
unga används för löpande tips och info för 
beställare i skola och fritidsverksamheter.  

Under 2021 öppnade Centrum för dramatik även 
en sida på LinkedIn med det huvudsakliga syftet 
att skapa en närvaro på plattformen och hänvisa 
besökare till den ordinarie hemsidan 
www.centrumfordramatik.se.  

Information om CFDs verksamhet finns också på 
kulturutbudssidor som Kulan i Stockholms stad, 
Kulturkatalogen Väst och Malmö stads sida för 
Skapande skola. 
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Barn och unga 
Arbetet med att förmedla medlemmarnas 
aktiviteter till skolan har pågått under hela året. 
Förfrågningar om aktiviteter till Skapande skola 
och skolornas kulturutbud har mottagits från 
flertalet kommuner till vilka förslag på aktiviteter 
har förmedlats. 

Nyhetsbrevet Dramatik i skolan marknadsför 
medlemmarnas kompetens, inspirerar kring 
dramatik via goda pedagogiska exempel samt 
sprider kunskap om dramatiskt berättande. 
Nyhetsbrevet får kontinuerligt vidare spridning 
till kulturombud och pedagoger via 
kommunernas kulturutvecklare. 

Under coronapandemin har CFDs medlemmar i 
dialog med skolor arbetat med digital 
omställning och utveckling av digitala aktiviteter. 
Flera medlemmar har tagit fram nya digitala 
workshops som marknadsförts via bl.a. 
nyhetsbrevet Dramatik i skolan. Digitala 
klassrumsbesök har också testats, bl.a. i projektet 
Manustimmen i Västra Götalandsregionen. 

En informationstext kopplad till pandemin har 
lagts till på alla bokningsöverenskommelser och i 
all kommunikation med skolan.  

Bland de aktiviteter vi arrangerat återfinns bl. a. 
Mysiga läsdagen i januari 2021 och Lilla mysiga 
läsdagen i oktober 2021. Under digitala 
inspirationsdagar för lärare i mellan- och 
högstadiet och bibliotekarier respektive för 
förskola, lågstadium och bibliotek med fokus på 
läsning för de yngre barnen fokuserades på bl.a. 
digitala författarbesök, dramatikprojektet 
Manustimmen och serieskapande i skolan.  

 

Marknadsföring till skolor m.m.  
Under året har CFDs regionala förmedlare 
arbetat med att underhålla och skapa nya 
kontakter inom skolorna vid digitala och fysiska 
mötesplatser bland annat genom nyhetsbrevet 
Dramatik i skolan och andra riktade utskick.  

Skapande skola 
CFD har ett brett utbud och erbjuder skolan ett 
30-tal olika aktiviteter: föreläsningar, 
klassrumsbesök och skapande verkstäder inom 
skrivande, teaterövningar, retorik, manus för film, 
audiodramatik mm. Lärare och pedagoger 
erbjuds också färdiga Skapande skola-paket, 
studiedagar med föreläsningar och workshops 
samt material, guider och checklistor inför 
besök/aktiviteter. 

 

Nyhetsbrev Dramatik i skolan 
Tre upplagor av nyhetsbrevet Dramatik i skolan 
har sänts ut till skolor och 
kulturutvecklare/kultursekreterare och 
bibliotekarier i Skåne, Stockholm och Västra 
Götaland och hela landets skolor och kommuner. 
Nyhetsbrevet syftar till att marknadsföra 
medlemmarna och deras verksamheter för skolan 
och för att inspirera kring arbete med dramatik. 

 

Manustimmen 

Manustimmen är en workshop för att öka 
kunskapen om dramatiskt berättande och 
inspirera barn och unga till eget skrivande 
genom klassrumsbesök av dramatiker och 
manusförfattare. 

Manustimmen startade som ett nationellt projekt 
2019 i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. 
Konceptet har fortsatt erbjudits skolorna. Det 
regionala projektet i Väst 2020 sköts upp pga. 
pandemin och genomfördes under våren 2021. 

 

Manushandboken 
För projektet Manustimmens första omgång togs 
skriften Manushandboken fram, den ger konkreta 
råd till unga och deras lärare om hur man skriver 
manus. Boken har sedan dess skickats ut till alla 
medverkande skolor i Manustimmen och har 
fortsatt att spridas till kultursekreterare med flera. 
Författare: Magnus Lind. 

Folder Manustimmen 
I foldern Manustimmen presenterar CFD förslag 
på upplägg samt info om projektet. Foldern har 
skickats ut tillsammans med Manushandboken till 
medverkande skolor och gjorts tillgänglig för 
nedladdning på CFDs webbsidor riktade mot 
skolor.  
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Aktiviteter 
På grund av coronapandemin och 
myndigheternas restriktioner ställdes majoriteten 
av alla utbudsdagar, mötesplatser, festivaler och 
konferenser där CFD deltar ett vanligt år in, 
exempelvis BUFF Filmfestival i Malmö och 
Audiovisual Days i Göteborg. Några 
mötesplatser kom att ställas om till det digitala 
formatet, som Folk och Kultur och Bokmässan 
som gjordes tillgängliga digitalt. 

 

Under året medverkade CFD vid: 

• Audiovisual Days, 13-15 april 2021 

Flyttades från hösten 2020 till våren 2021 
pga. pandemin och genomfördes helt 
digitalt. CFD Syd var samverkanspart och 
medarrangör till seminariet I huvudet på Dilan 
och Moa, ett samtal med humorduon Dilan 
Apak och Moa Lundquist modererat av 
manusförfattaren Åsa Gustafsson. Personer 
deltog digitalt. Arr: Lindholmen Science Park 
genom stöd från Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen. 
 

• Scenkonstbiennalen 2021, 18 maj 
Under Scenkonstbiennalen arrangerade CFD 
det digitala samtalet Framtidens dramatik på 
framtidens teater med Daniela Kullman och 
Robert Jelinek om nya former och format för 
dramatik och dramatiskt berättande och om 
barn och unga som medskapare och 
publikens delaktighet.  

 

Projekt  
Vår plats – fem pjäser för kulturskolan 
CFD har tillsammans med Dramatikerförbundet 
under 2021 initierat ett projekt där fem 
dramatiker fått i uppdrag att skriva var sin pjäs 
för Kulturskolans teaterverksamhet i Göteborg, 
Sjöbo, Stockholm och Sunne. Pjäserna ska 
tillgängliggöras i pjäsbanken DramaDirekt. 
Projektet har finansierats genom särskilt krisstöd 
från Kulturrådet. Medverkande dramatiker: 
Christofer Bocker (Sunne), Greta Sundberg 
(Sthlm), Isa Schöier (Sthlm), Robin N Spegel 
(Sjöbo) och Stefan Larsson (Göteborg). Projektet 
slutförs under våren 2022. 

 

 
Illustration av Frida Clerhage 

 

Breddning av arbetsmarknaden 
Under året har CFD utvecklat digitala workshops 
för att medlemmarna fortsatt ska kunna arbeta i 
skolan trots pandemin. CFD har även arbetat 
med kompetensutveckling av digitala verktyg för 
medlemmarna. Kompetensutveckling kring 
digitala skolbesök bidrar också till möjligheten 
att lättare nå skolor utanför storstadsregionerna.  

 

Utredningar, remisser mm 
Enkäter 
CFD har besvarat ett flertal enkäter angående 
coronapandemins påverkan på kulturlivet.  

Kulturdepartementet 
CFD har tillsammans med centrumbildningarna 
svarat på departementets uppföljande frågor kring 
de extra kulturstödens utfall.  

Kulturrådet 
CFD har deltagit i Kulturrådets digitala 
informations- och samrådsmöten under året.   

Återstart för kulturen – återhämtning och 
utveckling efter coronapandemin, Dir 
2020:143 

Centrumbildningarna uppvaktade gemensamt 
Återstartsutredningen den 3 mars 2021 för att 
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påtala vikten av statliga förstärkningar till 
centrumbildningarna. 

Från kris till kraft. Återstart för kulturen, SOU 
2021:77 

Betänkandet SOU 2021:77 presenterades den 22 
december varefter Centrum för dramatik 
lämnade sitt yttrande över detsamma (2022-02-
16). 
 

Verksamhet i Syd  
2021 är fjärde året som CFD har verksam-
hetsstöd från Region Skåne. Den regionala 
verksamheten startade 2014. Kontoret finns i 
Kulturhuset Mazetti, Malmö. 

Regional samordnare/förmedlare Ammy 
Kjellsdotter Åström har under året arbetat på 
distans och träffat medlemmar och regionala 
samverkansparter och bidragsgivare i huvudsak 
digitalt. 

CFD Syd deltar i tre regionala samråd: litteratur, 
film och scenkonst. Sammankallande är Region 
Skånes kulturförvaltning. CFD Syd har också 
deltagit i möten om den regionala kulturplanen. 
Samverkan med kommunerna är central. Genom 
nätverk, utbudsdagar och projekt har dialogen 
stärkts med kommunerna. 

Regelbunden dialog förs också med de regionala 
centrumbildningarna i genom gemensamma 
samverkansinsatser, mötesplatser och projekt. 

 

Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen 
Under 2020 tog Skånes Hembygdsförbund 
armkrok med CFD Syd och tillsammans 
utvecklades projektet Berättelseutveckling i 
hembygdsrörelsen genom den regionala 
satsningen Publik- och berättelseutveckling på 
kulturarvsområdet med stöd från Region Skåne 
och processledning från BoostHbg. En 
manusförfattare har anlitats för att ta fram 
prototyper/idéer för digitalt berättande om 
gården Ballingstorp utanför Kristianstad. 
Berättelser om gården som ska tillgängliggöras för 
besökare genom Shuttle, en app som använts 
inom hembygdsrörelsen under flera år. Projektet 
har fortsatt 2021 och planering pågår av fortsatta 
regionala och nationella insatser för 
hembygdsrörelsen. 

 

Manusrummet 
Ett pågående samarbete mellan CFD Syd och 
Film i Skåne med stöd från Region Skånes kultur-
förvaltning. Syftet är att stärka lång spelfilm 
genom att skapa fler förutsättningar för starka 
berättelser med bra manus att utvecklas och nå 
produktion. CFD Syd har utlyst coachuppdrag till 
medlemmarna och Film i Skåne har utlyst 
insatserna till filmskapare med projekt i 
utveckling. Matchningsarbetet har genomförts 
gemensamt. 

Andra omgången av Manusrummet inleddes 
hösten 2021 som en del i Film i Skånes 
långfilmsprogram med stöd från Svenska 
Filminstitutet. 6 manusförfattare coachar 6 lång-
filmsprojekt. Programmet Långfilm fortgår under 
2022. Projektmöten har genomförts där coacher 
och filmskapare tillsammans diskuterat 
arbetsprocesser och delat erfarenheter. 

 
 

 
Programmet Långfilm (Malmö hösten 2021), deltagare samt 
Hanna Sohlberg och Emma Lindström från Film i Skåne och 
Ammy Kjellsdotter Åström från Centrum för dramatik  

 

Verksamhet i Öst / Stockholm 

2021 var tredje året som CFD erhöll 
verksamhetsbidrag från Region Stockholm. 
Under 2021 slog konsekvenserna av pandemin 
igenom med full kraft då skolorna fått fullt upp 
med att komma ikapp. Året har präglats av av- 
och ombokningar och färre nya uppdrag. 
CFD har också deltagit i samverkansdialog 
mellan regionen och centrumbildningarna, svarat 
på pandemienkäter mm.  
  
Digitala workshops 
Ett antal digitala och utomhus-workshops togs 
fram i syfte att kunna fortsätta vår förmedling till 
barn och unga under pandemin. Bl.a. 
genomfördes digitala Manustimmen på Storylab, 
Kungsholmens bibliotek. En PDF med 
verksamhetens digitala utbud togs fram och 
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spreds till samtliga kommuner och 
stadsdelsförvaltningar i Stockholmsregionen. 
 

 
 
Digitala möten med stadsdelsförvaltningar 
Centrum för dramatik har under året träffat och 
etablerat nya samarbeten med kommuner och 
stadsdelsförvaltningar i syfte att förmedla 
digitala och utomhus-workshops till bibliotek, 
skolor och fritidsgårdar. Under året träffade 
Centrum för dramatik kultursekreteraren och 
projektledaren för kultur på Skärholmens 
stadsdelsförvaltning samt kulturproducenten för 
Farsta bibliotek/Kulturhuset Fanfaren. Detta 
resulterade i sju nya uppdrag för våra 
medlemmar - förmedlade till fritidsgårdar, 
parklekar, bibliotek och särskolegrupper. 
 
Teatercoach Spånga skola 
Samarbetet med Spånga skola fortsatte under 
2021 och vi förmedlade två större 
teatercoachuppdrag för högstadieklassernas 
teateruppsättningar - ett digitalt och ett fysiskt 
coachuppdrag. 
 
Samarbete med Botkyrka kommun 
Samarbetet med Botkyrka kommun fortsatte 
under 2021. Ett tiotal workshops i skolor 
beställdes av Botkyrka kommun på så sätt 
kommit till under året och förmedlades till 
mellan- och högstadieklasser.  

  
Samarbete med Film Stockholm AB 
Under hösten 2021 tog Centrum för dramatik 
tillsammans med Film Stockholm AB fram en 
samarbetsplan med målet att kunna förmedla 
manuscoacher till långfilmsdebuterade 
filmskapare. Centrum för dramatik skickande in 

en ansökan om kulturbidrag för projektet till 
Region Stockholm. Film Stockholm AB kommer 
under våren 2022 göra en utlysning för 
långfilmsdebutanter och Centrum för dramatik 
en utlysning för manuscoacher bland våra 
medlemmar. 

 

Verksamhet i Väst 
Utveckling och etablering av centrumbildnings-
arbetet pågår i Västra Götaland och har 
intensifierats 2021 efter att en förstudie 
genomförts 2019 och projektet Manustimmen i 
Väst under 2020-2021. Regionalt 
verksamhetsstöd för 2022 söktes under året. 

Flera regionala kontakter har etablerats liksom 
flera samarbeten, bl.a. med Lindholmen Science 
Park, Manusfabriken, Audiovisual Days och 
Storytelling Days samt manus-utbildningarna 
YRGO och ALMA.  

Regelbundna möten och samtal har också förts 
med de regionala centrumbildningarna genom 
strategiska insatser, mötesplatser och projekt. 
Dialog pågår också med Koncernkontoret Kultur 
och Förvaltningen för kulturutveckling. 

 

Manustimmen i Väst 

Projekt med stöd från Västra Götalandsregionen 
där manusförfattare och dramatiker har: 

• Besökt 40 klasser i 17 skolor i 13 olika 
kommuner 

• Träffat ca 800 mellanstadieelever och deras 
lärare 

• Genomfört 40 Manustimmar enl. Centrum 
för dramatiks upplägg 

• Testat ”digitala manustimmar” i hälften av 
besöken, dvs 20 stycken. 

Besöken har varit avgiftsfria för skolan. Arvoden 
till manusförfattarna har följt KLYS 
arvodesrekommendationer. Manushandboken 
har skickats till alla 40 klasser samt till 
kulturutvecklare i regionens 49 kommuner. 

Projektet resulterade bl.a. i att Marks kommun 
bokade en manusförfattare till höstens (2021) 
samtliga författarbesök i årskurs 5 i kommunen, 
dvs. 20 manustimmar i 12 skolor. Manustimmen 
har också blivit en bokningsbar subventionerad 
aktivitet i Kulturkatalogen Väst. 
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Samarbeten 

Centrumbildningarna (CB) 

Samarbeten med flera regionala 
centrumbildningar pågår. Kontinuerliga samtal 
kring gemensamma insatser och frågor förs med 
Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet, 
Danscentrum Syd, FilmCentrum Syd, 
Musikcentrum Syd samt Teatercentrum Södra. 

På riksnivå har Centrum för dramatiks 
verksamhetsledare samordnat centrum-
bildningarnas arbete för höjda anslag genom 
uppvaktning av Återstartsutredningen (Dir 
2020:143). En gemensam informationsfilm om 
centrumbildningarnas verksamhet och en ny 
gemensam portalsida har tagits fram, se 
www.centrumbildningarna.se. 

KLYS 
KLYS, Konstnärliga och litterära yrkes-utövares 
samarbetsnämnd, bevakar bland annat 
kultursamverkansmodellens utveckling i 
regionerna och de regionala kulturplanerna. CFD 
har bidragit med information kring 
medlemmarnas villkor och arbetsmarknad samt 
med regional rapportering och samarbetat kring 
olika remissvar. CFD har också ingått i KLYS 
arvodesgrupp, som arbetat med att revidera 
arvoden för föreläsningar, paneler, 
moderatorsuppdrag etc. 

Arbetsförmedlingen Kultur Media 
Regelbunden dialog förs genom möten med AF 
Kultur Media kring arbetsmarknad, prognoser 
och arbetsvillkor. 

Nationellt branschråd ord och media 
CFD deltar i branschrådet för ord och media som 
sammanträder två gånger/termin.  

Nationellt branschråd film  
CFD deltar i branschrådet för film som 
sammanträder två gånger/termin.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Regionalt branschråd film och scen 
CFD Syd deltar i de nybildade bransch-råden för 
film och för scen i Skåne. 

Centrumbildningarna är också representerade i 
Rådet för kulturarbetsmarknaden. 

Dramatikerförbundet (DF) 
CFD har ett nära samarbete med DF som bistår 
med juridisk rådgivning, informationsutbyte, 
gemensamma aktiviteter och internationell 
bevakning. 

DramaDirekt.se 
DramaDirekt.se som drivs av DF är Sveriges 
största pjäsbank med samtidsdramatik. Från 
pjäsbanken finns det en direktlänk till CFD. 

Scensverige – Swedish ITI 
Centrum för dramatik är medlem i Scensverige – 
Swedish ITI och är representerade i föreningens 
styrelse genom styrelseledamoten Daniela 
Kullman. 

Svenska Assitej 
Centrum för dramatik är medlemmar i Svenska 
Assitej.  

Övriga samarbeten 
CFD samarbetar med en rad bransch-
organisationer och nätverk kring 
informationsspridning, mötesplatser etc. 

Nationellt bl.a. med Bibu – scenkonstbiennal för 
barn och unga, Scenkonstbiennalen samt SFI:s 
Kreativa Europa Desk MEDIA. 

Regionalt bl.a. med Film Stockholm, Film i 
Skåne, BoostHbg, Manusfabriken, 
Kulturakademin, Den Danske Filmskoles 
Efteruddannelse, Resurscentrum för scenkonst, 
Kulturhuset Mazetti i Malmö m fl. 
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Stockholm den 23 maj 2022 
 

 

Verksamheten 2021 har genomförts med bidrag från: Kulturrådet, 

Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. 

 
 


