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UDDEVALLA KOMMUNS UPPDRAG TILL REGIONTEATER VÄST
2021
Övergripande uppdrag
Regionteater Väst (RTV) bedriver regional teater- och dansverksamhet med högkvalitativ scenkonst,
med internationell lyskraft, för barn och unga. Mänskliga rättigheter och ett normkreativt
förhållningssätt genomsyrar arbetet. Verksamheten i Uddevalla kommun är en viktig arena och
mötesplats för invånare och besökare, där mötet med lokal, regional, nationell och internationell
scenkonst tillgängliggörs.
Uddevalla kommuns uppdrag till RTV beskriver ett samarbete som bidrar till långsiktig och hållbar
lokal samhällsutveckling. Ett samarbete som angår många grupper i samhället, med särskilt fokus på
barn och unga. Här spelar kultur, konst, kreativitet och pedagogik en central roll.

Uppdrag till Regionteater Väst kopplade till Uddevalla kommuns politiska
riktningar
Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region
RTV ska utveckla och synliggöra sin roll som besöksmål och kunskapskälla. Bohuslän är
ett särskilt attraktivt besöksområde och RTV ska vara en självklar medaktör och intressant
destination som erbjuder verksamhet av kvalitet, inom den pågående utvecklingen av
kulturturism.
RTV är ett kunskaps- och resurscentrum för Uddevalla kommun. Det betyder att RTV delar med sig av
sina erfarenheter, metoder och resurser till framförallt kommunala verksamheter, men också till det fria
kulturlivet. Detta innebär att RTV möjliggör för andra aktörer och arrangörer i kommunen att bidra till
ett rikt kultur-och fritidsliv i Uddevalla. Fokus är barn och ungas möjligheter att både få uppleva, och
få kunskap om scenkonst.
I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans
Kultur är en viktig del av samhällets och kommunens hälsofrämjande arbete. Genom den
samverkan som formuleras i detta uppdrag bidrar RTV till den större helheten.
RTV ska vara en möjliggörande arena för lokala arrangörer. Det finns ett väl fungerande samarbete
med kulturskolan, gymnasiets estetprogram, grundskolan och föreningslivet. RTV ska vara lyhörda för
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vilka önskemål och idéer som finns hos samverkansparterna i syfte att uppnå fördjupad och utvecklad
samverkan för framtiden.
I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden
Den obligatoriska skolan är en bra arena för att göra det möjligt för alla barn och unga att
möta scenkonst. Det årliga uppdraget som RTV skriver tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen är en bra utgångspunkt för det arbetet.
RTV ska verka för att även barn inom andra skolformer än den kommunala grundskolan
ska ges samma förutsättningar att få ta del av scenkonst. RTV bjuder in de fristående
skolorna att ta del av ett rikt utbud av scenkonst för skolornas elever i årskurserna F-9.
Skolorna bokar direkt via RTV.
Utvärdering
Representanter för Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, och RTV träffas för utvärdering
och planering två gånger per år, vår och höst.
Vårmötet fokuserar på utvärdering av föregående års verksamhet. Dialog runt
omvärldsanalys och strategiska överväganden ska ske, samt kommande års bidrag/budget.
Vårmötet sker senast sista februari.
Höstmötet fokuserar på kommande års uppdrag och sker senast 30 november.
Sammankallande för båda mötena är RTV.
Vid uppföljnings- och utvärderingsmötena medverkar representanter för Uddevalla
kommun, Kultur och Fritid, och Regionteater Väst.
Nästkommande års möten beslutas vid det sista mötet året innan.
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