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 Till styrelsen för Regionteater Väst 

  

Angående planer på omorganisation av Regionteater Väst 

 

Personalen på Boråsscenen är mycket kritisk till förslaget att samlokalisera all verksamhet till 
Uddevalla och därmed lägga ned ett etablerat teaterhus i regionen. Detta skulle innebära att en 
regional kulturinstitution och en för Sverige unik danssatsning för barn- och ungdom försvinner. Vi 
vädjar till styrelsen att förkasta detta förslag och beakta följande. 

 
Om genomförd omorganisation och uthållighet i vision 
 
Enligt ett styrelsebeslut 2009-10-16 skedde en omorgansiation som genomfördes under 2009/2010 
vilket medförde att dansverksamheten förlades till Boråsscenen. Syftet var att stärka dansen i 
regionen. Sedan dess arbetar vi nu framgångsrikt under ledning av Camilla Ekelöf efter dessa 
riktlinjer, regionen har nu en skräddarsydd dansinstitution för barn och unga. Allt enligt förra 
omorganisationen. 
 
Att ändra visionen redan efter två år pekar inte på tillräcklig uthållighet och sänker därmed 
trovärdigheten för att presentera ännu ett nytt omvälvande projekt med visionära förtecken, som 
dessutom inte är i linje med visionen från 2009/2010. Genom att flytta till Uddevalla – och på så sätt 
jobba emot omorganisationen 2009/2010 som då efterlyste en mer profilerad autonom verksamhet – 
riskerar vi att bli inklämda i en redan fungerande teaterapparat. En konstnärlig ledare för bägge 
konstarterna, riskerar att dansens betydelse minskas. 
 
Möjligheten att nå målet att involvera fler barn och öka antalet dans och teateruppsättningar per år 
tror vi ökar med två hus och deras respektive produktionsapparater. 

 
Om ekonomin 
 
Istället för att förutsätta att besparingar måste genomföras, bör det istället äskas tillräckliga medel för 
att verkställa den beslutade inriktningen och visionen från 2009/2010. Detta är en betydligt mer 
offensiv hållning. 
 
Efter stora investeringar är Boråsscenen redan specialdesignad för dans. I Borås finns en scen med 
specialgolv och två dansstudios med specialgolv samt rymliga loger med egen tvättstuga, vilket för 
närvarande inte finns i Uddevalla.  
 
Lönekostnaderna som är den största delen av budgeten kommer ju att kvarstå, hyreskostnaderna i 
Borås försvinner på sikt men nya i Uddevalla tillkommer. 
 
Om en besparing sker genom att bara tillsätta en konstnärlig ledare tillkommer kostnader för 
koreograf och regissör. 
 
Finns det inte en risk att kulturnämnden skär ned anslagen motsvarande summa som kostnaden som 
finns för huset i Borås?  
Hur hårt pressad är bolagets ekonomi? En redovisning kring detta efterfrågas? 
När blir flytten en vinst?  
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Om geografiskt läge, tillgänglighet och logistik 
 
Med två geografiska lägen når vi lättare ut till vår publik, barn och unga, i hela regionen och har 
lättare att stå till förfogande för det fria kulturlivet. I Borås finns plats för dansresidens och att ta emot 
gästande dansare. Boråsscenen är en resurs för den fria danskonsten samt fungerar som 
gästspelsscen.  
 
Boråsscenen har utvecklat ett rykte kring sitt danskompani som gör att professionella dansare och 
pedagoger gärna kommer till den dagliga träningen, då tillgängligheten Borås – Göteborg är god. Två 
hus ger möjlighet att vara öppna och tillgängliga för scenkonstnärer som bor och verkar i Västra 
Götaland. Med en gemensam konstnärlig ledare för bägge konstarterna befarar vi att det kan bli 
svårare att rekrytera professionella dansare. 
 
Varför föreslås Uddevalla kommun lokalt få så stort fokus i vår kommande verksamhet när vi har ett 
uppdrag som ska täcka 49 kommuner? Med verksamhet enbart i Uddevalla befarar vi att vi tappar 
södra delen av regionen bl a eftersom det är dyrt att turnera. Kostnader för traktamenten, hotell och 
bränsle ökar.  
 
Hur är det tänkt i Uddevalla att kunna producera tio uppsättningar per år där de nu gör fyra? Vi har nu 
tre scener gemensamt i bolaget. Hur skall vi sen kunna repetera och spela på bara två scener? 

 
Om vår kompetens och att kunna behålla den 
 
Vi på Regionteater Väst har haft stor framgång med våra produktioner i regionen och har hög 
kompetens i såväl Uddevalla som Borås. Vi på Boråsscenen har alla individer en stor kompetens 
inriktad på dans. Som samlad grupp har Boråsscenen en unik kompetens för dans som vi arbetat 
fram under många år. Vi ser farhågor med att dansen på Regionteater Väst inte kommer att bestå 
som den spjutspets den är idag.  
 
Om vi flyttar verksamheten till Uddevalla befarar vi att vi tappar kompetens. Hur ska vi rimligen få 
med alla på en flytt i praktiken? Många kommer inte ha möjlighet att flytta eller pendla till Uddevalla. 

 
Om beslutsgång och alternativa förslag 
 
Vi ställer oss frågande till att VD och styrelseordföranden redan ansökt om att avsluta verksamheten 
vid Boråsscenen. Är det inte att gå händelserna i förväg att ansöka hos kulturnämnden innan 
styrelsen har fattat beslut i frågan!? 
 
Vi vill att styrelsen tittar på alternativa förslag och vi efterfrågar därför medel för en löntagarkonsult att 
titta på VDs omorganisatonsförslag vad gäller att avsluta verksamheten vid Boråsscenen. Vi i 
personalen anser att det finns alternativa lösningar, till exempel   

 att dela bolaget,  

 överlämna dansuppdraget till Borås stadsteater. 
 
Vi efterlyser också: 

 en ekonomisk kalkyl. 

 en konsekvensanalys. 

 en tidplan. 
 
Vi vill fortsätta vara ett danskompani som erbjuder barn och unga konstnärliga och pedagogiska 
upplevelser på hög nivå. Vi i personalen ser fram emot en fortsatt dialog med er i styrelsen och vi 
inbjuder er att besöka oss för vidare samtal. 
 
Med vänlig hälsning 
Personalen på Regionteater Väst, Boråsscenen och Teaterförbundet avd 27 


