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Historik, analys och scenarior  
 
 
	  
0.	  Bakgrund	  
	  
Stora	  delar	  av	  det	  offentliga	  Musiksverige	  har	  under	  flera	  år	  kämpat	  med	  ekonomiska	  
underskott.	  Västmanlandsmusiken	  prognostiserar	  ett	  kraftigt	  växande	  underskott	  de	  
kommande	  åren	  om	  inte	  åtgärder	  sätts	  in.	  Ägarna	  Västerås	  stad	  och	  Landstinget	  
Västmanland	  gav	  därför	  i	  mars	  i	  år	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  se	  över	  verksamheten	  så	  att	  
den	  på	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  sätt	  kan	  bedrivas	  inom	  de	  givna	  ekonomiska	  ramarna.	  	  
	  

”För	  att	  behålla	  en	  god	  musikverksamhet	  och	  en	  ekonomi	  i	  balans	  kan	  strukturella	  förändringar	  
vara	  aktuella	  för	  Västmanlandsmusiken.	  Förändringar	  som	  kan	  påverka	  Västmanlandsmusikens	  
uppdrag	  för	  konserthuset,	  länsmusiken	  och	  orkesterverksamheten	  med	  Västerås	  sinfonietta.	  
Huvudmännen	  uppdrar	  till	  Västmanlandsmusiken	  och	  dess	  styrelse	  att	  utreda	  alternativa	  förslag	  
på	  lösningar	  som	  är	  hållbara	  över	  tid.”	  

	  
Frågan	  behandlas	  av	  Västmanlandsmusikens	  styrelse	  den	  8	  oktober	  2015.	  	  
	  
	  
1.	  Västmanlandsmusikens	  historia	  i	  korthet	  
	  
Dagens	  länsmusik	  i	  Sverige	  –	  organisationer	  med	  regionalt	  musikuppdrag,	  finansierade	  
av	  stat	  och	  regionala	  ägare	  –	  har	  sin	  förhistoria	  i	  den	  statliga	  myndigheten	  
Regionmusiken.	  Genom	  länsmusikreformen	  1988	  ersattes	  den	  av	  21	  länsmusikstiftelser	  
med	  resp.	  landsting	  som	  regional	  huvudman.	  Dessa	  organisationer	  har	  efterhand	  
utvecklats	  och	  förändrats	  på	  olika	  sätt,	  både	  vad	  gäller	  uppdrag	  och	  organisationsform.	  
	  
Musik	  i	  Västmanlands	  –	  och	  Västmanlandsmusikens	  –	  uppdrag	  har	  alltsedan	  1988	  varit	  
att	  stödja	  musiklivet	  i	  länets	  alla	  kommuner	  genom	  samverkan	  med	  lokala	  arrangörer,	  
genom	  att	  tillhandahålla	  ett	  brett	  utbud	  av	  konsertproduktioner	  med	  frilansmusiker,	  
genom	  samverkan	  med	  kulturskolor,	  stöd	  till	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamhet	  och	  stöd	  
till	  amatörmusicerande.	  
	  
Vid	  mitten	  av	  1990-‐talet	  hade	  flera	  av	  de	  regionala	  kulturverksamheterna	  i	  
Västmanlands	  län	  allvarliga	  problem.	  Västerås	  Musiksällskap,	  som	  var	  huvudman	  för	  
Västerås	  Sinfonietta,	  hade	  1995	  ett	  ackumulerat	  underskott	  om	  1,8	  miljoner	  kr	  och	  
hotades	  av	  konkurs.	  Även	  teatern	  hade	  betydande	  svårigheter	  varför	  staden	  och	  
landstinget	  gemensamt	  tillsatte	  en	  scenkonstutredning	  som	  fick	  namnet	  ”Framtidens	  
scen”.	  Arbetet	  utfördes	  av	  Anders	  Lago.	  I	  juni	  1996	  lades	  en	  remissrapport	  fram	  med	  
förslag	  till	  inriktning	  och	  strategi.	  Mot	  bakgrund	  av	  behovet	  av	  en	  bredare	  och	  mer	  
flexibel	  verksamhet	  föreslogs	  bl.a.	  att	  Västerås	  stads	  bidrag	  till	  Västerås	  Musiksällskap	  
skulle	  avvecklas	  och	  att	  man	  skulle	  ge	  medborgarna	  tillgång	  till	  symfonisk	  musik	  genom	  
samarbete	  med	  professionella	  symfoniorkestrar.	  
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När	  det	  slutliga	  förslaget	  lades	  fram	  efter	  remissbehandling	  föreslogs	  som	  lösning	  på	  
orkesterproblemet	  att	  ansvaret	  för	  Västerås	  Sinfonietta	  skulle	  överföras	  från	  Västerås	  
Musiksällskap	  till	  den	  regionala	  musikorganisationen.	  Musik	  i	  Västmanland	  skulle	  byta	  
namn	  till	  Västmanlandsmusiken	  och	  organiseras	  som	  kommunalförbund	  med	  Västerås	  
stad	  och	  Landstinget	  Västmanland	  som	  ägare.	  
	  
Förslaget	  genomfördes	  och	  den	  1	  januari	  1998	  inledde	  Västmanlandsmusiken	  sin	  
verksamhet,	  som	  då	  omfattade	  två	  delar:	  länsmusikverksamhet	  i	  hela	  länet	  och	  
orkesterverksamhet	  med	  Västerås	  Sinfonietta,	  huvudsakligen	  i	  Västerås.	  	  
	  
När	  orkestern	  överfördes	  till	  den	  nybildade	  Västmanlandsmusiken	  löstes	  
Musiksällskapets	  underskott	  men	  det	  visade	  sig	  inte	  räcka	  för	  att	  få	  
orkesterverksamheten	  i	  balans.	  Trots	  en	  ramökning	  om	  1	  miljon	  kr	  var	  
orkesterverksamheten	  underfinansierad	  från	  början	  och	  har	  sedan	  dess	  gått	  med	  
underskott	  de	  flesta	  år.	  Dessa	  underskott	  har	  täckts	  med	  länsmusikmedel.	  Enligt	  en	  PM	  
av	  Christer	  Olsson	  (2014–09–05)	  överfördes	  sammanlagt	  3.325	  tkr	  av	  det	  statliga	  
anslaget	  för	  länsmusiken	  till	  orkestern	  under	  perioden	  1998	  –	  2012.	  	  
	  
Det	  finns	  en	  strukturell	  förklaring	  till	  att	  det	  har	  varit	  möjligt	  att	  täcka	  orkesterns	  
underskott	  under	  perioden	  från	  1998	  –	  2014.	  När	  den	  statliga	  myndigheten	  
Regionmusiken	  upplöses	  och	  det	  regionala	  musikuppdraget	  fördelades	  på	  21	  
länsmusikstiftelser	  fick	  Musik	  i	  Västmanland	  ta	  över	  ett	  antal	  musikertjänster	  från	  
Regionmusiken.	  Genom	  att	  dessa	  successivt	  avvecklades	  (Lars	  Erstrands	  kvartett	  1991,	  
Västerås	  Barock	  1996,	  Hässlöbrasset	  1998	  och	  Vestmanniaensemblen	  2010)	  fick	  
Västmanlandsmusiken	  stor	  finansiell	  styrka.	  Syftet	  var	  att	  frigöra	  medel	  för	  ett	  mer	  
flexibelt	  och	  stödjande	  länsmusikarbete.	  Utan	  dessa	  åtgärder	  hade	  det	  heller	  aldrig	  varit	  
möjligt	  att	  driva	  Västerås	  Sinfonietta	  utan	  väsentligt	  större	  ägartillskott.	  Den	  sista	  
etappen	  i	  denna	  omstrukturering	  var	  nedläggningen	  av	  Vestmanniaensemblen.	  Efter	  
den	  förändringen	  finns	  det	  inte	  längre	  några	  tillsvidareanställda	  musiker	  inom	  
länsmusikverksamheten	  och	  därmed	  är	  denna	  besparingsmöjlighet	  uttömd.	  
	  
Från	  1998	  hade	  alltså	  Västmanlandsmusikens	  ett	  tvådelat	  uppdrag:	  att	  bedriva	  
orkesterverksamhet	  med	  Västerås	  Sinfonietta	  och	  bedriva	  länsmusik	  i	  länets	  alla	  
kommuner.	  Ändamålet	  med	  länsmusiken	  var	  att	  främja	  mångfald,	  konstnärlig	  förnyelse	  
och	  kvalitet	  inom	  musikområdet,	  tillhandahålla	  och	  stödja	  ett	  varierat	  musikutbud	  med	  
stor	  vikt	  vid	  barns	  och	  ungdomars	  musikintresse,	  samverka	  med	  arrangörsföreningar,	  
samarbeta	  med	  frilansmusiker,	  ge	  stöd	  till	  amatörmusiken	  och	  till	  barns	  och	  ungas	  egen	  
musikutövning.	  Denna	  ändamålsbeskrivning	  överensstämmer	  med	  såväl	  propositionen	  
för	  länsmusikreformen	  1988	  som	  med	  riktlinjerna	  i	  den	  regionala	  kulturplanen	  för	  
Västmanlands	  län.	  
	  
När	  Västerås	  Konserthus	  byggdes	  gick	  uppdraget	  att	  driva	  huset	  till	  
Västmanlandsmusiken	  som	  från	  2001	  därigenom	  fick	  en	  tredje	  avdelning.	  
Västmanlandsmusiken	  organiserade	  dialogmöten	  med	  företrädare	  för	  musiklivet	  i	  
länets	  alla	  kommuner	  utanför	  Västerås.	  Konserthuset	  fick	  på	  inga	  villkor	  utgöra	  något	  
hot	  mot	  Västmanlandsmusikens	  stöd	  till	  länets	  musikliv.	  Denna	  dialogprocess	  bidrog	  
verksamt	  till	  att	  förtroendet	  för	  Västmanlandsmusiken	  stärktes.	  Konserthuset	  blev	  
därmed	  redan	  från	  början	  starkt	  förankrat	  i	  hela	  länet.	  Konserthuset	  skulle	  enligt	  
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uppdraget	  ha	  stor	  genremässig	  bredd	  och	  öppenhet	  gentemot	  hela	  länet	  och	  så	  har	  det	  
också	  blivit.	  
	  
Konserthuset	  har	  allt	  sedan	  det	  invigdes	  i	  september	  2002	  varit	  en	  scen	  för	  både	  
länsmusik	  och	  orkesterverksamhet.	  Därtill	  tillhandahåller	  Västmanlandsmusiken	  husets	  
scener	  för	  det	  lokala	  musiklivet	  liksom	  för	  de	  kommersiella	  produktionsbolagen.	  
Västerås	  Konserthus	  intog	  snabbt	  en	  tätposition	  bland	  svenska	  konserthus.	  
Verksamheten	  är	  unik	  i	  sin	  kombination	  av	  musikalisk	  bredd,	  hög	  kvalitet	  och	  stark	  
lokal	  förankring.	  
	  
Även	  Västerås	  Konserthus	  är	  från	  sin	  tillkomst	  underfinansierat.	  Även	  dessa	  underskott	  
täcks	  med	  länsmusikmedel.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2.	  Nationell	  jämförelse	  
	  
Efter	  länsmusikreformen	  har	  Sveriges	  länsmusikorganisationer	  utvecklats	  i	  olika	  
riktningar.	  Idag	  varierar	  organisationsform,	  arbetssätt,	  innehåll	  och	  prioriteringar	  starkt	  
mellan	  olika	  landsting	  och	  regioner.	  
	  
Västmanlandsmusiken	  har	  en	  unik	  kombination:	  organisationen	  bedriver	  en	  
medborgarnära	  länsmusikverksamhet	  i	  länets	  alla	  kommuner,	  tillhandahåller	  
professionell	  orkestermusik	  och	  driver	  ett	  konserthus	  med	  stor	  genremässig	  bredd	  och	  
stark	  lokal	  förankring.	  Något	  liknande	  finns	  inte	  i	  något	  annat	  län	  i	  Sverige.	  
	  
Västmanlandsmusiken	  är,	  tillsammans	  med	  Musik	  i	  Syd,	  den	  länsmusikorganisation	  som	  
samarbetar	  mest	  med	  frilansmusiker	  och	  bäst	  stödjer	  lokala	  arrangörer	  att	  arrangera	  
konserter	  med	  stor	  genremässig	  bredd.	  
	  
Orkesterverksamheten	  bedrivs	  med	  Västerås	  Sinfonietta,	  en	  kammarorkester	  med	  33	  
musiker	  anställda	  på	  60	  %.	  Utanför	  de	  tre	  största	  städerna	  återfinns	  deltidsorkestrar	  i	  
Uppsala,	  Sundsvall,	  Luleå,	  Jönköping	  och	  Västerås.	  I	  Gävle,	  Falun,	  Örebro,	  Norrköping,	  
Helsingborg	  och	  Växjö	  finns	  heltidsorkestrar,	  liksom	  i	  de	  två	  regionala	  operahusen	  i	  
Karlstad	  och	  Umeå.	  
	  
Utbudet	  av	  orkestermusik	  för	  publiken	  i	  Västerås	  är	  inte	  nämnvärt	  mindre	  än	  i	  de	  
regionala	  konserthus	  som	  har	  heltidsorkester	  (Gävle,	  Örebro,	  Norrköping	  och	  
Helsingborg	  t.ex.).	  Örebro	  har	  med	  sin	  heltidsorkester	  visat	  en	  fin	  konstnärlig	  
utveckling,	  men	  till	  priset	  av	  väsentligt	  mindre	  bredd	  i	  utbudet	  i	  Örebro	  Konserthus	  och	  
i	  stort	  sett	  obefintlig	  länsmusikverksamhet	  utanför	  centralorten.	  Värmlandsoperan	  har	  
en	  operaverksamhet	  på	  delvis	  mycket	  hög	  konstnärlig	  nivå,	  men	  ger	  inte	  heller	  något	  
stöd	  till	  det	  lokala	  musiklivet	  i	  kommunerna	  utanför	  residensstaden	  Karlstad.	  
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Utvecklingen	  av	  symfoni-‐	  och	  kammarorkestrar	  i	  Sverige	  
Sedan	  länsmusikreformen	  1988	  har	  antalet	  tillsvidareanställda	  musiker	  inom	  svensk	  
länsmusik	  minskat	  från	  540	  till	  under	  100	  idag.	  Som	  jämförelse	  kan	  här	  nämnas	  att	  
sedan	  1990-‐talets	  början	  har	  antalet	  tillsvidareanställda	  skådespelare	  vid	  svenska	  läns-‐	  
och	  stadsteatrar,	  Dramaten	  och	  Riksteatern	  minskat	  från	  omkring	  900	  till	  idag	  omkring	  
200.	  Däremot	  uppvisar	  antalet	  musikertjänster	  i	  svenska	  symfoni-‐	  och	  
kammarorkestrar	  en	  motsatt	  utveckling,	  från	  ca	  850	  år	  1989	  till	  ca	  1150	  idag.	  
Orkestrarna	  har	  alltså	  vuxit	  med	  omkring	  35	  %	  på	  25	  års	  tid.	  
	  

	  
	  
Blå	  linje:	  tillsvidareanst.	  musiker	  vid	  symfoni-‐	  och	  kammarorkestrar	  (källor:	  off.	  utredningar,	  rapporter,	  hemsidor)	  
Röd	  linje:	  tillsvidareanst.	  skådesp.	  vid	  läns-‐	  och	  stadsteatrar	  inkl.	  Dramaten	  och	  Riksteatern	  (källa:	  Teaterförbundet).	  
Grön	  linje:	  tillsvidareanst.	  länsmusiker	  vid	  Sveriges	  länsmusikorganisationer.	  
	  
	  
Ställer	  man	  dessa	  siffror	  mot	  hur	  de	  regionala	  musikinstitutionerna	  utför	  sitt	  uppdrag	  
står	  det	  klart	  att	  det,	  i	  ett	  nationellt	  perspektiv,	  finns	  ett	  överskott	  av	  
orkesterverksamhet	  och	  ett	  underskott	  av	  länsmusikverksamhet.	  
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Bilden	  blir	  ännu	  tydligare	  om	  man	  beaktar	  de	  geografiska	  avstånden	  mellan	  de	  städer	  
som	  har	  orkestrar.	  
	  

	  
Karta:	  Städer	  i	  Mellansverige	  med	  symfoni-‐	  eller	  kammarorkestrar.	  
	  
	  
Västerås	  Sinfonietta	  visar	  en	  god	  konstnärlig	  utveckling,	  vilket	  förklaras	  av	  en	  strategisk	  
programläggning	  (blandning	  av	  klassiker	  och	  nykomponerat,	  val	  av	  dirigenter	  och	  
solister),	  men	  också	  av	  närheten	  till	  Stockholm	  där	  två	  tredjedelar	  av	  musikerna	  är	  
bosatta.	  Många	  av	  dessa	  musiker	  spelar	  i	  Filharmonikerna,	  Sveriges	  Radios	  
symfoniorkester	  och	  Hovkapellet	  när	  de	  inte	  tjänstgör	  i	  Västerås	  Sinfonietta.	  
	  
Västerås	  Konserthus	  är	  i	  jämförelse	  med	  andra	  konserthus	  i	  Sverige	  mycket	  starkt	  lokalt	  
förankrat.	  Det	  är	  Västmanlandsmusikens	  uppdrag	  att	  tillhandahålla	  husets	  salar	  åt	  det	  
lokala	  musiklivet.	  Genom	  den	  balanserade,	  tredelade	  verksamheten	  har	  det	  lyckats	  att	  
kombinera	  stor	  genremässig	  bredd,	  hög	  professionell	  nivå,	  orkesterverksamhet	  av	  god	  
klass	  och	  stark	  lokal	  förankring.	  En	  liknande	  helhet	  finns	  som	  sagt	  inte	  i	  något	  annat	  
konserthus	  i	  Sverige.	  
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3.	  Västmanlandsmusikens	  nuvarande	  organisation 
Västmanlandsmusiken	  har	  tre	  fristående	  verksamhetsgrenar:	  Länsmusiken,	  Västerås	  
Sinfonietta	  och	  Västerås	  Konserthus.	  Den	  juridiska	  formen	  är	  kommunalförbund	  med	  
Västerås	  stad	  (90	  %)	  och	  Landstinget	  Västmanland	  (10	  %)	  som	  huvudmän.	  

2013	  påbörjades	  en	  organisationsutveckling	  med	  utgångspunkt	  i	  en	  verksamhetsidé	  
som	  utarbetades	  gemensamt	  av	  personalen	  våren	  2013.	  Fem	  fokusområden	  
identifierades	  och	  till	  dessa	  formulerades	  strategiska	  mål:	  

1. Konstnärlig	  utveckling	  –	  Kvalitet	  som	  berör	  
2. Konserthuset	  och	  andra	  spelplatser	  –	  Levande	  och	  tillgängliga	  spelplatser	  
3. Medarbetare	  –	  Kreativa	  och	  motiverade	  medarbetare	  
4. Kommunikation	  –	  Lockande	  och	  slagkraftig	  
5. Ekonomi	  och	  stödprocesser	  –	  Ekonomi	  i	  balans	  och	  Mer	  musik	  för	  pengarna	  

	  
	  

	  
4	  Västmanlandsmusikens	  uppdrag	  
	  
Västmanlandsmusikens	  uppdrag	  är	  fastlagt	  i	  tre	  dokument:	  förbundsordningen,	  den	  
regionala	  kulturplanen	  (RKP)	  och	  överenskommelsen	  med	  huvudmännen.	  
	  
Förbundsordningen	  
Antagen	  av	  Västerås	  stad	  20	  april	  2012	  och	  av	  Landstinget	  Västmanland	  18	  april	  2012	  
	  
Västmanlandsmusikens	  ändamål	  är	  att	  arrangera,	  producera	  och	  stödja	  musik-‐	  och	  
dansverksamhet	  i	  Västmanlands	  län.	  I	  förbundet	  ingår	  Länsmusiken,	  Västerås	  
Sinfonietta	  och	  Västerås	  Konserthus.	  
	  
Förbundet	  skall	  särskilt	  verka	  för	  

– att	  främja	  mångfald,	  konstnärlig	  förnyelse	  och	  kvalitet	  inom	  musikens	  och	  
dansens	  område	  

– att	  beakta	  barns	  och	  ungdomars	  intressen	  
– samverkan	  med	  och	  stöd	  till	  länets	  amatörmusik	  
– samverkan	  med	  och	  stöd	  till	  länets	  arrangörsorganisationer	  
– samverkan	  med	  andra	  aktörer	  inom	  kulturlivet	  såsom	  kulturinstitutioner,	  

bildningsförbund,	  föreningar,	  kulturarbetare	  lokalt,	  regionalt	  och	  nationellt	  
	  
	  
Regional	  kulturplan	  (RKP)	  2015	  –	  2018	  
Den	  regionala	  kulturplanen	  refererar	  Västmanlandsmusikens	  ändamål	  enligt	  
förbundsordningen	  och	  tydliggör	  att	  länsmusikverksamhet	  skall	  bedrivas	  i	  länets	  
samtliga	  kommuner	  och	  att	  stöd	  skall	  ges	  till	  lokala	  arrangörer	  vid	  anordnandet	  av	  
konserter	  med	  frilansmusiker.	  Vidare	  skall	  länsmusiken	  ge	  direkta	  verksamhetsbidrag	  
till	  musik-‐	  och	  kulturföreningar,	  till	  festivaler	  och	  andra	  initiativ.	  
	  
RKP	  citerar	  Västmanlandsmusikens	  ”Komplettering	  av	  budgetäskande…”	  (våren	  2014)	  
där	  det	  sägs	  att	  om	  Västmanlandsmusiken	  inte	  klarar	  av	  att	  bära	  ekonomin	  inom	  
orkesterverksamheten	  ”kommer	  resurser	  behöva	  omfördelas,	  i	  första	  hand	  från	  
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länsmusiken	  och	  i	  andra	  hand	  Konserthuset.	  Västmanlandsmusiken	  riskerar	  att	  kunna	  
utföra	  sitt	  länsmusikuppdrag	  som	  det	  är	  fastslaget	  i	  den	  regionala	  kulturplanen	  och	  i	  
överenskommelsen	  med	  huvudmännen.	  Möjligheterna	  att	  driva	  konserthuset	  som	  det	  
drivs	  idag	  kommer	  då	  att	  begränsas.	  Det	  medför	  mindre	  utrymme	  för	  det	  lokala	  
musiklivet,	  mindre	  varierat	  musikutbud	  och	  svagare	  lokal	  förankring.”	  Detta	  scenario	  
har	  snarast	  fått	  en	  ökad	  aktualitet	  sedan	  våren	  2014.	  
	  
I	  RKP	  preciseras	  i	  övrigt	  fem	  utvecklingsområden	  för	  Västmanlandsmusiken.	  De	  
omfattar	  bl.a.	  ett	  utvecklat	  arbete	  med	  länsmusiken,	  fördjupat	  samarbete	  med	  
arrangörerna	  och	  kulturskolorna	  och	  utveckling	  av	  Konserthuset	  till	  en	  attraktiv	  plats	  
för	  festivaler	  och	  branschmöten	  av	  nationell	  betydelse,	  utveckling	  av	  Norbergfestival,	  
och	  utveckling	  av	  kammarmusikverksamheten	  genom	  Internationell	  kammarmusik	  i	  
Sverige.	  
	  
	  
Överenskommelse	  2015	  	  
I	  överenskommelse	  2015,	  undertecknad	  av	  representanter	  för	  Västerås	  stad,	  
Landstinget	  Västmanland	  och	  Västmanlandsförbundet,	  preciseras	  vad	  organisationen	  
skall	  göra	  med	  utgångspunkt	  i	  ändamålet	  enligt	  förbundsordningen.	  
	  
	  
	  
	  
	  	   	  
5.	  Länsmusikens	  nuläge	  
	  
Länsmusiken	  ska	  stödja	  och	  utveckla	  musiklivet	  i	  länet	  samt	  arbeta	  för	  att	  presentera	  
konserter	  med	  frilansmusiker	  av	  hög	  konstnärlig	  kvalitet	  och	  med	  stor	  genremässig	  
spridning.	  Länsmusiken	  har	  ingen	  egen	  konstnärlig	  personal	  anställd	  utan	  bedriver	  
verksamheten	  genom	  frilansmusiker.	  Västmanlandsmusiken	  är	  därigenom	  en	  stor	  
arbetsgivare	  för	  det	  fria	  musiklivet.	  Det	  statliga	  uppdraget	  är	  att	  främja	  och	  sprida	  
genrer	  såsom	  kammarmusik,	  jazz,	  folkmusik,	  världsmusik	  och	  nutida	  konstmusik,	  att	  
arbeta	  för	  barn	  och	  unga	  och	  för	  den	  samtida	  dansen.	  	  
	  
Personalen	  utgörs	  av	  en	  planeringschef	  och	  fem	  producenter.	  Länsmusikchef	  är	  
Västmanlandsmusikens	  direktör.	  Till	  detta	  kommer	  fyra	  kulturentreprenörer	  som	  
arbetar	  operativt	  i	  Västerås	  stadsdelar	  med	  att	  introducera	  dansgästspel	  för	  publiken,	  
organisera	  community	  dance	  i	  stadsdelar	  och	  med	  verksamhet	  för	  unga	  vuxna.	  
(Kulturentreprenörerna	  är	  inte	  anställda	  utan	  fakturerar.)	  	  
Länsmusiken	  samarbetar	  även	  med	  en	  rad	  lokala	  arrangörer	  av	  olika	  slag,	  framför	  allt	  
inom	  ramen	  för	  arbetsmodellen	  Ett	  kulturliv	  för	  alla.	  Exempel	  är	  
kammarmusikföreningar,	  teaterföreningar,	  ekonomiska	  föreningar,	  Svenska	  kyrkan,	  
Folkets	  Hus-‐föreningar,	  kommuner,	  musikföreningar,	  konstföreningar,	  vänföreningar	  
och	  bygdegårdar.	  	  
 
Länsmusiken	  når	  årligen	  omkring	  96.000	  lyssnare	  och	  arrangerar	  ca	  750	  evenemang	  
runtom	  i	  länet	  varav	  ca	  22.000	  besökare	  är	  barn	  och	  unga	  inom	  ramen	  för	  
skolverksamheten.	  	  
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Merparten	  av	  vår	  förmedling	  av	  skolproduktioner	  sker	  idag	  genom	  en	  utbudsdag	  som	  
vänder	  sig	  till	  kulturombud,	  lärare,	  bibliotekarier	  och	  andra	  intressenter	  som	  har	  
möjligheten	  att	  köpa	  in	  produktioner	  för	  visning	  i	  offentliga	  lokaler.	  	  
	  
Länsmusikens	  produktioner	  i	  Västerås	  Konserthus	  arrangeras	  dels	  av	  
Västmanlandsmusiken	  själv	  och	  dels	  av	  arrangörsföreningar	  i	  det	  lokala	  musiklivet.	  	  
	  
Förutom	  den	  ovan	  beskrivna	  verksamheten	  ger	  Västmanlandsmusiken	  direkta	  
verksamhetsbidrag	  till	  ett	  antal	  föreningar	  och	  festivaler	  i	  länets	  kommuner.	  Därutöver	  
är	  Västmanlandsmusiken	  part	  i	  nationella	  projekt,	  t.ex.	  Internationell	  kammarmusik	  i	  
Sverige,	  Musik	  Direkt	  och	  Folk-‐	  och	  världsmusikgalan.	  
	  
	  
Behov	  av	  utökad	  länsmusikverksamhet	  
Västmanlandsmusiken	  har	  visserligen	  en	  länsmusikverksamhet	  som	  omfattar	  många	  
arrangörer	  och	  alla	  kommuner,	  men	  det	  motsvarar	  inte	  på	  långa	  vägar	  behovet.	  För	  att	  
säkerställa	  den	  totala	  balansen	  i	  organisationens	  ekonomi,	  har	  det	  varit	  nödvändigt	  att	  
hålla	  tillbaka	  länsmusikverksamheten	  för	  att	  täcka	  ökande	  kostnader	  i	  orkestern.	  	  
	  
Det	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  medborgarna	  och	  för	  musiklivet	  i	  hela	  länet	  att	  kunna	  öka	  
verksamheten	  i	  länets	  alla	  kommuner.	  Behovet	  är	  stort	  av	  mer	  verksamhet	  för	  barn	  och	  
unga,	  större	  närvaro	  i	  Västerås	  stadsdelar,	  mer	  samarbete	  med	  länets	  kulturskolor	  och	  
med	  folkbildningen	  samt	  större	  utbud	  av	  konserter	  med	  genrebredd	  för	  vuxna	  i	  alla	  
kommuner	  utanför	  Västerås.	  Vidare	  borde	  Västmanlandsmusiken	  kunna	  stödja	  
kommunerna	  i	  deras	  arbete	  med	  Skapande	  skola.	  
	  
Stöd	  till	  nya	  arrangörsföreningar	  och	  till	  festivaler	  är	  ett	  annat	  område	  där	  behovet	  är	  
stort.	  Västmanlandsmusiken	  behöver	  också	  en	  starkare	  länsmusikekonomi	  för	  att	  kunna	  
gå	  in	  i	  fler	  projekt,	  inte	  minst	  nationella	  projekt	  i	  samarbete	  med	  andra	  
länsmusikorganisationer,	  riksorganisationer	  inom	  olika	  genrer,	  Kulturrådet	  och	  Statens	  
Musikverk	  m.fl.	  Några	  exempel	  är	  Musik	  Direkt,	  Folk-‐	  och	  världsmusikgalan	  och	  en	  
fortsättning	  på	  Internationell	  kammarmusik	  i	  Sverige.	  
	  
För	  att	  hålla	  ekonomin	  i	  balans	  på	  kort	  sikt	  (2015)	  har	  Länsmusiken	  under	  innevarande	  
budgetår	  reviderat	  produktionsbudgeten	  och	  bl.a.	  gjort	  följande	  åtgärder.	  	  
 
Besparingar 2015 

• Nya beställningsverk av Molly Kien – stoppade 
• Mobil barnhörna – stoppad 
• Vidareutveckling av Gathering Västerås och gro-skola för unga producenter – 

stoppade 
• Nedskärningar av danskonsulentverksamheten – minskning av budget 
• Nedskärningar av barn & ungdomsverksamheten – minskning av budget 
• Samtliga nysatsningar som syftar till att utveckla länsmusikens verksamhet har 

stoppats: programverksamhet i konserthusfoajén, residensverksamhet för dans och 
residensverksamhet för musik 

• Samverkan med andra parter inom Musiksverige som syftat till att sätta igång och öka 
den konstnärliga utvecklingen för länsmusiken är stoppade  
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Ökade	  intäkter	  
Länsmusiken	  har	  små	  möjligheter	  att	  öka	  produktionsintäkterna.	  Att	  höja	  den	  
subventionerade	  hyran	  i	  Konserthuset	  så	  att	  det	  skulle	  ge	  ett	  väsentligt	  tillskott	  är	  
knappast	  en	  möjlighet	  eftersom	  det	  i	  praktiken	  skulle	  utestänga	  de	  flesta	  lokala	  aktörer	  
från	  huset,	  vilket	  alltså	  skulle	  innebära	  våra	  möjligheter	  att	  utföra	  denna	  del	  av	  
uppdraget	  minskade	  kraftigt	  liksom	  Konserthusets	  lokala	  förankring.	  
 
 
Kommentar	  
Västmanlandsmusiken	  har	  idag	  svårt	  att	  säkerställa	  den	  offentliga	  barnverksamheten	  
inom	  både	  musik	  och	  dans	  i	  Konserthuset.	  Vi	  jagar	  fler	  besparingar	  för	  att	  kunna	  bevara	  
barnserien	  intakt.	  Västmanlandsmusiken	  har	  valt	  att	  säkerställa	  skolturnéer	  och	  andra	  
former	  av	  projekt	  som	  Community-‐dansen	  i	  Västerås	  stadsdelar	  och	  Gathering	  Västerås	  
under	  2015.	  Kommande	  år	  kommer	  även	  dessa	  verksamheter	  hotade.	  	  
	  
Ytterligare	  minskning	  av	  länsmusikverksamheten	  skulle	  drastiskt	  minska	  möjligheten	  
att	  kvalitetsutveckla	  Länsmusiken	  konstnärligt.	  Utvecklingsmedlen	  är	  redan	  kraftigt	  
bantade	  och	  möjligheten	  att	  ställa	  om	  verksamheten	  mot	  en	  mer	  projektinriktad	  
verksamhet	  i	  enlighet	  med	  regeringens	  kulturpolitik	  stannar	  av.	  Det	  innebär	  att	  
Västmanlandsmusiken	  inte	  kommer	  att	  kunna	  stödja	  en	  utveckling	  av	  Internationell	  
kammarmusik	  i	  Sverige	  och	  Musik	  Direkt.	  Våra	  möjligheter	  att	  gå	  in	  i	  nya	  projekt	  av	  
nationell	  betydelse	  minskar	  också	  radikalt.	  Sammanfattningsvis	  kommer	  Länsmusikens	  
verksamhet	  under	  de	  kommande	  åren	  att	  minska	  och	  stagnera	  och	  det	  blir	  svårt	  eller	  
omöjligt	  att	  utföra	  uppdraget	  inom	  denna	  del	  av	  verksamheten.	  
	  
	  
	  
6.	  Sinfoniettans	  nuläge	  
	  
Västerås	  Sinfonietta	  är	  en	  kammarorkester	  med	  33	  musiker	  anställda	  på	  60	  %.	  
Orkestern	  har	  en	  repertoar	  som	  spänner	  över	  de	  gamla	  mästarna	  Beethoven,	  Mozart	  
och	  Haydn	  till	  dagens	  unga	  tonsättare.	  Även	  konserter	  i	  genrer	  som	  jazz	  och	  
populärmusik	  framförs.	  Orkestern	  har	  835	  abonnenter	  i	  sina	  två	  serier,	  torsdag	  (11	  
konserter)	  och	  lördag	  (6	  konserter).	  
	  
Förutom	  abonnemangskonserter	  ges	  bl.a.	  julkonserter,	  stadsdelskonserter,	  
lunchkonserter	  och	  ett	  stort	  antal	  konserter	  för	  barn	  och	  unga.	  Gästspel	  sker	  årligen,	  
senast	  i	  Gävle,	  Uppsala	  och	  Stockholm.	  Våren	  2014	  gjordes	  även	  ett	  gästspel	  i	  London.	  
Orkestern	  har	  de	  gett	  ut	  sju	  CD-‐skivor	  de	  senaste	  fem	  åren,	  många	  med	  nutida	  musik.	  
Skivorna	  har	  fått	  mycket	  positiv	  kritik.	  Skivan	  The	  Nordan	  Suite	  fick	  pris	  som	  Årets	  
utgåva	  vid	  Folk-‐	  och	  världsmusikgalan	  2015.	  
	  
Två	  tredjedelar	  av	  musikerna	  bor	  i	  Stockholm	  där	  musikerjobben	  finns.	  Elva	  av	  
musikerna	  är	  bosatta	  i	  Västerås.	  För	  Västerås	  Sinfonietta	  är	  tendensen	  att	  fler	  och	  fler	  
vikarier	  ersätter	  ordinarie	  musiker,	  som	  är	  tjänstlediga	  för	  jobb	  i	  andra	  orkestrar.	  Detta	  
är	  en	  stor	  utmaning	  som	  kan	  påverka	  kvaliteten	  negativt	  och	  öka	  kostnaderna	  för	  
verksamheten.	  Dessutom	  kräver	  det	  stora	  administrativa	  resurser.	  Vikarierna	  är	  dock	  
oftast	  musiker	  på	  högsta	  nationella	  nivå.	  	  	  
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Eftersom	  orkestern	  varit	  underfinansierad	  sedan	  den	  blev	  en	  del	  av	  
Västmanlandsmusiken	  1998	  och	  eftersom	  personalkostnaderna	  utgör	  så	  stor	  del	  av	  
organisationens	  totala	  kostnader	  har	  det	  under	  åren	  varit	  nödvändigt	  att	  täcka	  
orkesterns	  underskott	  med	  länsmusikmedel.	  
	  
Besparingar	  	  
Sinfoniettans	  verksamhet	  har	  lång	  planeringshorisont	  och	  kontrakt	  är	  gjorda	  för	  
kommande	  säsong.	  Dessutom	  är	  ca	  80	  %	  av	  kostnaderna	  bundna	  i	  personal,	  vilket	  
innebär	  att	  rörelseutrymmet	  är	  starkt	  begränsat.	  
	  
Besparingar	  kort	  sikt	  	  

• Medverkan	  i	  Kulturnatten	  2015	  –	  inställd	  
• Medverkan	  i	  Höstlovsorkestern	  2015	  –	  inställd	  
• Planerat	  gästspel	  i	  Bronnbacher	  i	  Tyskland	  våren	  2016	  –	  inställt	  
	  

Besparingar	  på	  sikt	  
• Minska	  musikernas	  tjänstledigheter	  
• Minska	  verksamheten	  generellt,	  d.v.s.	  antalet	  konserter	  
• Avstå	  gästspel	  som	  inte	  betalar	  sig	  
• Minska	  antalet	  extramusiker	  vilket	  innebär	  begränsad	  repertoar	  
• Avstå	  CD-‐inspelningar	  som	  inte	  betalar	  sig	  

	  
 
	  
	  
7.	  Konserthusets	  nuläge	  
	  
Teknikorganisationen	  
2013	  genomfördes	  det	  första	  steget	  i	  en	  översyn	  av	  teknikerorganisationen,	  som	  
minskades	  från	  nio	  till	  fem	  tillsvidareanställda	  tekniker.	  Sedan	  april	  2015	  har	  
Konserthuset	  nu	  3,5	  tekniker	  tillsvidareanställda	  för	  att	  arbeta	  med	  scenproduktion	  i	  
huset.	  Så	  mycket	  lägre	  är	  svårt	  att	  komma	  så	  länge	  vi	  arbetar	  enligt	  modellen	  med	  
tillsvidareanställda	  tekniker.	  Med	  den	  nya	  interna	  redovisningen	  där	  teknikerna	  
konterar	  allt	  arbete	  på	  rätt	  objekt	  direkt	  i	  lönesystemet	  får	  vi	  väsentligt	  bättre	  styrning	  
av	  teknikarbetet.	  Vi	  ser	  också	  i	  år	  (2015)	  att	  trenden	  har	  brutits	  och	  att	  
teknikerkostnaderna	  minskar.	  
	  
Foajévärdarna	  
Foajévärdarna	  har	  fått	  ny	  anställningsform	  och	  de	  arbetar	  sedan	  hösten	  2014	  enligt	  en	  
ny	  modell	  i	  Konserthuset	  med	  lägre	  bemanning.	  Dessa	  åtgärder	  har	  givit	  en	  väsentlig	  
besparing.	  
	  
Uthyrningen	  till	  kommersiella	  produktionsbolag	  
Hyran	  för	  kommersiella	  hyresgäster	  höjdes	  väsentligt	  2013	  och	  höjs	  nu	  varje	  år	  med	  
index.	  Förutom	  grundhyran	  debiterar	  vi	  en	  avgift	  per	  såld	  biljett	  och	  tar	  betalt	  för	  
uthyrd	  teknikpersonal	  och	  teknisk	  utrustning.	  Även	  dessa	  avgifter	  räknas	  upp.	  År	  2014	  
gav	  uthyrningen	  ett	  överskott	  om	  ca	  2,4	  miljoner	  kr.	  
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Omsättningshyra	  för	  garderob	  och	  servering	  
Förhandling	  pågår	  med	  Aros	  Congress	  Center	  om	  ett	  nytt	  avtal	  för	  omsättningshyran	  
där	  även	  omsättningshyra	  för	  garderoben	  inkluderas.	  Avtalet,	  som	  bör	  vara	  klart	  till	  
halvårsskiftet,	  beräknas	  ge	  en	  intäktsökning	  om	  ca	  100	  tkr	  per	  år.	  
	  
Konserthusets	  Vänner	  
Den	  ideella	  föreningen	  Konserthusets	  Vänner	  har	  som	  syfte	  att	  bidra	  till	  Konserthuset	  
och	  dess	  breda	  verksamhet	  främst	  genom	  att	  bidra	  till	  investeringar	  som	  gynnar	  husets	  
kvalitet	  och	  långsiktiga	  ekonomi.	  Föreningen	  har	  det	  senaste	  året	  bl.a.	  bidragit	  till	  ett	  
nytt	  mixerbord	  till	  stora	  salen	  och	  till	  foajéscenen,	  en	  permanent	  scen	  i	  Konserthusets	  
foajé	  som	  invigdes	  i	  april	  i	  år.	  Här	  kan	  Västmanlandsmusiken	  erbjuda	  foajéprogram	  
enligt	  konceptet	  ”Mat	  och	  musik	  i	  foajén”	  som	  vi	  har	  utarbetat	  i	  samarbete	  med	  Aros	  
Congress	  Center.	  
	  
Biljettförsäljningen	  
Försäljning	  av	  biljetter	  till	  Konserthuset	  sker	  i	  allt	  högre	  grad	  över	  internet.	  
Pappersbiljetter	  säljs	  av	  Turistbyrån	  genom	  ett	  samarbete	  med	  Västerås	  &	  Co.	  
	  
Fastighetsförvaltningen	  
Västerås	  Konserthus	  är	  snart	  15	  år	  gammalt	  och	  vi	  kan	  se	  en	  tendens	  till	  ökande	  
underhållskostnader.	  Våren	  2015	  lade	  Fastighetskontoret	  fram	  en	  drift-‐	  och	  
underhållsplan	  för	  Västerås	  Konserthus	  (HP-‐rapport	  Konserthuset,	  2015–03–03).	  
Rapporten	  uppmärksammar	  bl.a.	  behovet	  av	  nytt	  brandlarmssystem	  för	  att	  bromsa	  de	  
kraftigt	  ökade	  kostnaderna	  för	  byte	  av	  detektorer	  .	  
	  
Västmanlandsmusiken	  har	  på	  eget	  initiativ	  sedan	  2013	  vidtagit	  ett	  flertal	  
energibesparande	  åtgärder:	  frånvarobrytare	  i	  lokaler	  som	  inte	  används,	  ändrad	  styrning	  
av	  ventilationen	  m.m.	  Ytterligare	  åtgärder	  av	  denna	  art	  beräknas	  ge	  en	  besparing	  om	  
högst	  100	  tkr	  per	  år.	  
	  
 
	  
	  
8.	  Ekonomi	  och	  administration	  
	  
Ekonomiavdelningen	  består	  av	  3,0	  tjänster.	  Ekonomichefen	  leder	  och	  ansvarar	  för	  
avdelningens	  verksamhet,	  planering	  och	  framtagande	  av	  budget,	  bokslut,	  delårsbokslut	  
och	  prognosarbete	  i	  samband	  med	  tertial	  1	  och	  2	  samt	  kontakt	  med	  externa	  
ekonomiaktörer.	  Ett	  aktivt	  arbete	  pågår	  med	  verksamhetsplanering,	  styrning	  och	  
uppföljning.	  Ekonomichefstjänsten	  inrättades	  i	  augusti	  2013.	  I	  samband	  med	  detta	  har	  
avdelningens	  utformning	  och	  arbetssätt	  ändrats.	  Under	  tidigare	  år	  hade	  både	  
lönehantering	  och	  löneutbetalning	  hanterats	  via	  outsourcing,	  så	  även	  delar	  av	  löpande	  
bokföring	  (ca	  2,5	  dag/vecka).	  	  Vid	  avdelningsöversyn	  hösten	  2013	  beslutades	  att,	  som	  
ett	  första	  steg	  (2014),	  all	  bokföring	  skall	  handläggas	  av	  en	  tillsvidareanställd,	  och	  i	  nästa	  
steg	  (2015)	  skall	  även	  all	  personal-‐	  och	  löneadministration	  hanteras	  av	  egen	  
tillsvidareanställd	  personal.	  Detta	  är	  nu	  genomfört.	  
	  
Ekonomiassistenten	  (1,0)	  arbetar	  med	  löpande	  redovisning	  och	  löneadministration.	  Vid	  
rekrytering	  av	  en	  ekonomiassistent	  togs	  hänsyn	  till	  kompetenskraven.	  På	  så	  vis	  
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säkerställs	  hög	  kvalitet	  i	  redovisning	  och	  personaladministration.	  Vi	  får	  engagemang	  
och	  verksamhetsförankring	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  och	  i	  den	  ekonomiska	  uppföljningen	  
som	  ett	  nödvändigt	  underlag	  i	  beslutsprocessen.	  Denna	  omstrukturering	  har	  dessutom	  
lett	  till	  ekonomiska	  besparingar	  i	  storleksordningen	  100	  tkr	  på	  årsbasis.	  
	  
Producentkoordinatorn	  (1,0)	  ingår	  fr.o.m.	  2013	  i	  ekonomiavdelningen.	  Till	  huvudsakliga	  
arbetsuppgifter	  hör	  att	  ansvara	  för	  bokning	  av	  konserthusets	  tre	  scener,	  ansvara	  för	  
uthyrning	  av	  scener	  till	  kommersiella	  produktionsbolag	  inkl.	  upprättande	  av	  hyresavtal	  
(ca	  60	  evenemang/år)	  och	  att	  lämna	  information	  till	  publikvärdar	  inför	  varje	  
kommersiellt	  evenemang	  samt	  ekonomisk	  redovisning	  och	  uppföljning.	  
Produktionskoordinatorn	  ansvarar	  för	  löpande	  hantering	  av	  biljettförsäljning	  i	  Ticnet	  
och	  är	  kontaktpersonen	  gentemot	  Turistbyrån	  i	  samband	  med	  biljettförsäljning.	  	  
	  
Foajépersonal.	  En	  viktig	  resurs	  i	  vår	  verksamhet	  är	  våra	  publikvärdar.	  Under	  2014	  
genomfördes	  en	  omorganisation	  av	  denna	  personalkategori.	  Västmanlandsmusiken	  har	  
numera	  två	  erfarna	  tillsvidareanställda	  publikvärdar	  med	  anställningsgrad	  10	  %.	  
Därutöver	  träffas	  anställningsavtal	  per	  timme	  enligt	  i	  förväg	  fastställt	  schema.	  	  
	  
Effektiviseringar	  sedan	  2013	  
Inom	  administrationen	  har	  vi	  alltså	  sedan	  2013	  vidtagit	  en	  rad	  förändringar.	  Den	  1	  
januari	  2014	  övergick	  vi	  till	  en	  ny	  intern	  redovisning	  med	  ny,	  branschanpassad	  
kontoplan.	  Med	  den	  nya	  redovisningen	  kan	  vi	  följa	  upp	  alla	  verksamheters	  direkta	  
kostnader.	  Redovisningen	  ger	  ansvariga	  chefer	  bättre	  möjligheter	  att	  följa	  upp	  och	  styra	  
verksamheten.	  Syftet	  är	  att	  skapa	  god	  ekonomisk	  hushållning	  och	  säkerställa	  att	  de	  
finansiella	  resurserna	  i	  högsta	  möjliga	  grad	  styrs	  till	  verksamheten.	  
	  
Vi	  har	  omorganiserat	  hela	  löneadministrationen.	  Varje	  medarbetare	  (utom	  
orkestermusikerna)	  rapporterar	  själv	  dagligen	  sin	  arbetstid	  i	  löneprogrammet	  flex.	  Den	  
nya	  löneadministrationen	  ett	  bra	  underlag	  för	  uppföljning	  på	  produktionsnivå.	  
Programmet	  används	  också	  för	  schemaläggning	  av	  tekniker	  och	  foajévärdar.	  	  
	  
Under	  2014	  påbörjades	  ett	  arbete	  för	  att	  ta	  fram	  mätbara	  verksamhetsmål.	  Detta	  
kommer	  att	  fullföljas	  under	  2015	  och	  syftet	  är	  att	  ytterligare	  stärka	  styrningen	  av	  
verksamheten	  och	  säkerställa	  effektiv	  resursanvändning.	  
	  
	  
	  
9.	  Kommunikation	  och	  marknad	  
	  
Enheten	  tillhör	  de	  gemensamma	  OH-‐resurserna	  och	  består	  av	  kommunikationschef,	  
marknadskommunikatör,	  marknadsförare/grafisk	  formgivare	  samt	  vaktmästare.	  	  
	  
Enheten	  stöder	  hela	  Västmanlandsmusiken	  inom	  kommunikations-‐	  och	  
marknadsområdet.	  Dessutom	  ges	  stöd	  till	  de	  länsarrangörer	  som	  Västmanlandsmusiken	  
samarbetar	  med	  om	  evenemang	  i	  länet,	  inom	  projektet	  Ett	  kulturliv	  för	  alla.	  
	  
Kommunikationschefen	  leder	  arbetet	  övergripande,	  men	  arbetar	  även	  till	  viss	  del	  
operativt,	  bl.a.	  med	  inköp	  av	  digitalt	  marknads-‐	  och	  kommunikationsutrymme,	  projekt	  
som	  görs	  med	  stöd	  av	  externa	  resurser	  m.m.	  Kommunikationschefen	  arbetar	  även	  med	  
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vänföreningen	  Konserthusets	  Vänner	  genom	  vilken	  bl.a.	  en	  majoritet	  av	  
sponsorsamarbetet	  organiseras.	  	  
	  
De	  båda	  marknadsförarna	  har	  olika	  ansvarsområden	  och	  även	  en	  viss	  skillnad	  i	  profil.	  
Marknadskommunikatören	  är	  även	  webbredaktör	  och	  arbetar	  mer	  med	  fördjupad	  
skriftlig	  information	  i	  olika	  kanaler.	  Den	  andra	  marknadsföraren	  har	  en	  profil	  mot	  
grafisk	  formgivning	  och	  layout.	  Västmanlandsmusiken	  har	  valt	  att	  göra	  mycket	  av	  
trycksaksproduktionen	  i	  egen	  regi,	  i	  huset.	  Till	  detta	  finns	  en	  avancerad	  tryck-‐	  och	  
kopieringsfunktion	  inom	  administrationen.	  Den	  avgjort	  största	  produkten	  är	  
programblad	  till	  olika	  konserter,	  i	  vissa	  fall	  i	  stora	  upplagor,	  t.ex.	  gäller	  det	  för	  Västerås	  
Sinfoniettas	  abonnemangskonserter.	  
	  
Vaktmästaren	  sköter	  posthantering,	  inköp	  av	  kontorsmaterial,	  frukt	  och	  kaffe,	  skötsel	  av	  
två	  företagsbilar,	  tillsyn	  och	  underhåll	  av	  kaffeautomater	  och	  kopieringsmaskiner.	  
Kopiering	  ingår	  inte	  i	  arbetsuppgifterna.	  Att	  funktionen	  hör	  till	  enheten	  har	  sin	  grund	  i	  
tidigare	  organisation	  då	  ekonomi-‐	  och	  informationsfunktionerna	  utgjorde	  en	  gemensam	  
kanslienhet.	  	  
	  
	  
Webbutveckling	  2014	  
Under	  2014	  genomförs	  ett	  webbutvecklingsprojekt	  vilket	  innebär	  att	  vi	  tar	  fram	  en	  helt	  
ny	  hemsida	  som	  integreras	  med	  ett	  nytt	  intranät.	  
	  
 
 
Trycksaksproduktion	  
Ett	  besparingsalternativ	  skulle	  kunna	  vara	  att	  se	  över	  den	  interna	  
trycksaksproduktionen.	  En	  stor	  del	  av	  dagens	  trycksaksproduktion	  utgörs	  av	  
programblad,	  framför	  allt	  för	  Västerås	  Sinfoniettas	  räkning.	  Med	  de	  senaste	  tre	  årens	  
närmast	  explosionsartade	  utveckling	  av	  och	  tillgång	  till	  bärbara	  datorenheter	  som	  
smarta	  telefoner	  och	  läsplattor	  skulle	  man	  kunna	  dra	  ner	  på	  de	  tryckta	  programbladen.	  I	  
stället	  skulle	  man	  kunna	  arbeta	  med	  digital	  presentation	  av	  texter,	  ljud	  och	  bilder.	  En	  
sådan	  strategi	  skulle	  medföra	  ett	  radikalt	  minskat	  behov	  av	  dagens	  avancerade	  
kopiatorer,	  vilket	  skulle	  innebära	  en	  kostnadsminskning	  för	  kopiering	  med	  
uppskattningsvis	  ca	  250	  tkr/år.	  Detta	  kan	  inte	  tas	  som	  en	  nettokostnadsbesparing	  rakt	  
av	  eftersom	  det	  tillkommer	  andra	  kostnader	  när	  man	  arbetar	  med	  webbaserad	  
information	  och	  presentation,	  t.ex.	  specialskrivna	  texter,	  filmer,	  intervjuer	  m.m.	  
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Scenario A – neddragning av befintlig verksamhet 
 
Är	  det	  möjligt	  att	  få	  en	  ekonomi	  i	  långsiktig	  balans	  med	  ett	  generellt	  sparkrav	  och	  
effektivisering	  och	  samtidig	  utföra	  organisationens	  uppdrag	  med	  bibehållen	  god	  
musikverksamhet?	  
	  
Prognoserna	  indikerar	  ett	  växande	  underskott	  kommande	  år.	  Delårsrapporten	  per	  den	  
31	  april	  2015	  pekar	  på	  ett	  underskott	  redan	  2015	  på	  omkring	  945	  tkr.	  Situationen	  är	  
alltså	  utomordentligt	  allvarlig.	  
	  
Vi	  har	  i	  arbetet	  med	  uppdraget	  granskat	  hela	  organisationen	  och	  inventerat	  de	  
möjligheter	  som	  står	  till	  buds	  att	  vidta	  resultatförbättrande	  åtgärder.	  I	  detta	  
sammanhang	  nämner	  vi	  också	  åtgärder	  som	  redan	  är	  genomförda	  eller	  påbörjade.	  
	  
	  
Administration	  och	  ekonomi	  
Som	  ovan	  har	  beskrivits	  har	  vi	  sedan	  2013	  vidtagit	  en	  rad	  förändringar.	  Den	  1	  januari	  
2014	  övergick	  vi	  till	  en	  ny	  intern	  redovisning	  med	  ny,	  branschanpassad	  kontoplan.	  Med	  
den	  nya	  redovisningen	  kan	  vi	  följa	  upp	  alla	  verksamheters	  direkta	  kostnader.	  
Redovisningen	  ger	  ansvariga	  chefer	  bättre	  möjligheter	  att	  följa	  upp	  och	  styra	  
verksamheten.	  Syftet	  är	  att	  skapa	  god	  ekonomisk	  hushållning	  och	  säkerställa	  att	  de	  
finansiella	  resurserna	  i	  högsta	  möjliga	  grad	  styrs	  till	  verksamheten.	  
	  
Vi	  har	  omorganiserat	  hela	  löneadministrationen.	  Från	  att	  tidigare	  ha	  köpt	  denna	  av	  ett	  
externt	  företag	  har	  vi	  valt	  att	  hantera	  hela	  löneadministrationen	  själva	  med	  det	  dubbla	  
syftet	  att	  säkerställa	  kvalitet	  och	  minska	  kostnaderna.	  Den	  konsult	  vi	  tidigare	  betalade	  
per	  timme	  är	  ersatt	  av	  en	  lönehandläggare	  som	  även	  gör	  omfattande	  andra	  
arbetsuppgifter	  inom	  löpande	  bokföring	  och	  redovisning.	  Varje	  medarbetare	  (utom	  
orkestermusikerna)	  rapporterar	  själv	  dagligen	  sin	  arbetstid	  i	  löneprogrammet	  flex.	  Den	  
nya	  löneadministrationen	  ett	  bra	  underlag	  för	  uppföljning	  på	  produktionsnivå.	  
Programmet	  används	  också	  för	  schemaläggning	  av	  tekniker	  och	  foajévärdar.	  
Sammantaget	  uppskattas	  den	  nya	  löneadministrationen	  och	  tidrapporteringen	  ge	  en	  
besparing	  på	  omkring	  100	  tkr	  per	  år.	  
	  
Under	  2014	  påbörjades	  ett	  arbete	  för	  att	  ta	  fram	  mätbara	  verksamhetsmål.	  Detta	  
fullföljs	  under	  2015	  med	  syftet	  att	  ytterligare	  stärka	  styrningen	  av	  verksamheten	  och	  
säkerställa	  effektiv	  resursanvändning.	  
	  
Vad	  gäller	  teknikorganisation,	  foajévärdar,	  kommersiell	  uthyrning,	  garderoben	  och	  
fastighetsdriften	  av	  Konserthuset	  arbetar	  vi	  sedan	  flera	  år	  på	  att	  minska	  kostnaderna	  
och	  öka	  intäkterna	  (se	  ovan	  under	  7.	  Konserthusets	  nuläge).	  
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Länsmusiken	  
	  
För	  att	  hålla	  ekonomin	  i	  balans	  på	  kort	  sikt	  (2015)	  har	  Länsmusiken	  under	  innevarande	  
budgetår	  reviderat	  produktionsbudgeten	  och	  bl.a.	  gjort	  följande	  åtgärder.	  	  
 
Besparingar 

• Nya beställningsverk – stoppade 
• Mobil barnhörna – stoppad 
• Vidareutveckling av Gathering Västerås och gro-skola för unga producenter – 

stoppade 
• Nedskärningar av befintliga projekt/akter har gjorts och där det varit möjligt har andra 

artister kontrakterats för att hålla nere kostnaderna 
• Danskonsulentverksamheten – minskning av budget 
• Barn & ungdomsverksamheten – minskning av budget 
• Samtliga nysatsningar som syftar till att utveckla länsmusikens verksamhet har 

stoppats: programverksamhet i konserthusfoajén, residensverksamhet för dans och 
residensverksamhet för musik 

• Samverkan med andra parter inom Musiksverige som syftat till att sätta igång och öka 
den konstnärliga utvecklingen för länsmusiken är stoppade  

 
Ökade	  intäkter	  
Länsmusiken	  har	  små	  möjligheter	  att	  öka	  produktionsintäkterna.	  Att	  höja	  den	  
subventionerade	  hyran	  i	  Konserthuset	  så	  att	  det	  skulle	  ge	  ett	  väsentligt	  tillskott	  är	  
knappast	  en	  möjlighet	  eftersom	  det	  i	  praktiken	  skulle	  utestänga	  de	  flesta	  lokala	  aktörer	  
från	  huset,	  vilket	  alltså	  skulle	  innebära	  våra	  möjligheter	  att	  utföra	  denna	  del	  av	  
uppdraget	  minskade	  kraftigt	  liksom	  Konserthusets	  lokala	  förankring.	  
 
Kommentar	  
Idag	  finns	  det	  ett	  reellt	  problem	  med	  att	  säkerställa	  den	  offentliga	  barnverksamheten	  
både	  inom	  musik	  och	  dans	  i	  Konserthuset.	  Vi	  jagar	  fler	  besparingar	  för	  att	  kunna	  bevara	  
barnserien	  intakt.	  Västmanlandsmusiken	  har	  valt	  att	  säkerställa	  skolturnéer	  och	  andra	  
former	  av	  projekt	  som	  Community-‐dansen	  i	  Västerås	  stadsdelar	  och	  Gathering	  Västerås	  
under	  2015.	  Kommande	  år	  kommer	  även	  dessa	  verksamheter	  hotade.	  	  
	  
Ytterligare	  minskning	  av	  länsmusikverksamheten	  skulle	  drastiskt	  minska	  möjligheten	  
att	  kvalitetsutveckla	  Länsmusiken	  konstnärligt.	  Utvecklingsmedlen	  är	  redan	  kraftigt	  
bantade	  och	  möjligheten	  att	  ställa	  om	  verksamheten	  mot	  en	  mer	  projektinriktad	  
verksamhet	  i	  enlighet	  med	  regeringens	  kulturpolitik	  stannar	  av.	  Det	  innebär	  att	  
Västmanlandsmusiken	  inte	  kommer	  att	  kunna	  stödja	  en	  utveckling	  av	  Internationell	  
kammarmusik	  i	  Sverige	  och	  Musik	  Direkt.	  Våra	  möjligheter	  att	  gå	  in	  i	  nya	  projekt	  av	  
nationell	  betydelse	  minskar	  också	  radikalt.	  Det	  gäller	  t.ex.	  Folk-‐	  och	  världsmusikgalan	  
som	  planeras	  till	  Västerås	  2016.	  
	  
Sammanfattningsvis	  skulle	  scenario	  A	  innebära	  att	  Länsmusikens	  verksamhet	  under	  de	  
kommande	  åren	  skulle	  minska	  och	  stagnera.	  Det	  skulle	  bli	  svårt	  eller	  omöjligt	  att	  utföra	  
uppdraget	  inom	  denna	  del	  av	  verksamheten.	  
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Orkestern	  
Sinfoniettans	  verksamhet	  har	  lång	  planeringshorisont	  och	  kontrakt	  är	  gjorda	  för	  
kommande	  säsong.	  Dessutom	  är	  ca	  80	  %	  av	  kostnaderna	  bundna	  i	  personal,	  vilket	  
innebär	  att	  rörelseutrymmet	  är	  starkt	  begränsat.	  
	  
Besparingar	  kort	  sikt	  	  

• Medverkan	  i	  Kulturnatten	  2015	  –	  inställd	  
• Medverkan	  i	  Höstlovsorkestern	  2015	  –	  inställd	  
• Planerat	  gästspel	  till	  Bronnbacher	  i	  Tyskland	  våren	  2016	  –	  inställt	  
	  

Besparingar	  på	  sikt	  
• Utreda	  Sinfoniettans	  administrationen	  
• Utreda	  och	  minska	  musikernas	  tjänstledigheter	  
• Minska	  verksamheten	  generellt,	  d.v.s.	  antalet	  konserter	  
• Avstå	  gästspel	  som	  inte	  betalar	  sig	  
• Avstå	  CD-‐inspelningar	  som	  inte	  betalar	  sig	  

 
Ökade	  intäkter	  
Sinfoniettan	  har	  begränsade	  möjligheter	  att	  öka	  sina	  produktionsintäkter.	  
Biljettpriserna	  är	  redan	  förhållandevis	  högt	  i	  en	  nationell	  jämförelse.	  Ett	  lättklassiskt	  
konsertutbud	  eller	  kommersiellt	  skulle	  möjligen	  kunna	  öka	  försäljningen	  något.	  Att	  
generellt	  driva	  orkestern	  i	  mer	  kommersiell	  riktning	  skulle	  dock	  innebära	  högre	  
produktionskostnader	  och	  större	  risker.	  Möjligheterna	  att	  sälja	  fler	  produktioner	  
externt	  är	  svåra	  att	  bedöma.	  Till	  stor	  del	  beror	  detta	  på	  tillfälligheter.	  
	  
	  
	  
Kommunikation	  och	  Marknad	  
	  
Eventuella	  besparingsalternativ	  
	  
Trycksaksproduktion	  
Ett	  besparingsalternativ	  skulle	  kunna	  vara	  att	  se	  över	  den	  interna	  
trycksaksproduktionen.	  En	  stor	  del	  av	  dagens	  trycksaksproduktion	  utgörs	  av	  
programblad,	  framför	  allt	  för	  Västerås	  Sinfoniettas	  räkning.	  Med	  de	  senaste	  tre	  årens	  
närmast	  explosionsartade	  utveckling	  av	  och	  tillgång	  till	  bärbara	  datorenheter	  som	  
smarta	  telefoner	  och	  läsplattor	  skulle	  man	  kunna	  dra	  ner	  på	  de	  tryckta	  programbladen.	  I	  
stället	  skulle	  man	  kunna	  arbeta	  med	  digital	  presentation	  av	  texter,	  ljud	  och	  bilder.	  En	  
sådan	  strategi	  skulle	  medföra	  ett	  radikalt	  minskat	  behov	  av	  dagens	  avancerade	  
kopiatorer,	  vilket	  skulle	  innebära	  en	  kostnadsminskning	  för	  kopiering	  med	  
uppskattningsvis	  ca	  250	  tkr/år.	  Detta	  kan	  inte	  tas	  som	  en	  nettokostnadsbesparing	  rakt	  
av	  eftersom	  det	  tillkommer	  andra	  kostnader	  när	  man	  arbetar	  med	  webbaserad	  
information	  och	  presentation,	  t.ex.	  specialskrivna	  texter,	  filmer,	  intervjuer	  m.m.	  
	  
Minskade	  personalkostnader	  
Innan	  Västerås	  Konserthus	  inlemmades	  i	  Västmanlandsmusiken	  fanns	  två	  
heltidstjänster	  för	  information	  och	  marknadsföring,	  informationschef	  och	  
marknadsförare.	  I	  samband	  med	  starten	  av	  verksamheten	  i	  Västerås	  Konserthus	  hösten	  
2002	  inrättades	  ytterligare	  en	  marknadsförartjänst.	  Med	  det	  nya	  Konserthuset	  inleddes	  
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en	  expansiv	  era	  som	  fortsatte	  under	  en	  hela	  00-‐talet.	  I	  linje	  med	  att	  den	  egna	  
produktionsvolymen	  de	  senare	  åren	  minskats	  och	  anpassats	  till	  de	  ekonomiska	  
förutsättningarna,	  skulle	  ett	  besparingsalternativ	  kunna	  vara	  att	  återgå	  till	  den	  
bemanningsnivå	  som	  fanns	  innan	  Västerås	  Konserthus	  startade,	  två	  heltidstjänster.	  
Detta	  skulle	  då	  kombineras	  med	  en	  ändrad	  strategi	  vad	  gäller	  trycksaker	  enligt	  ovan.	  I	  
ett	  sådant	  scenario	  skulle	  externa	  tjänster	  behöva	  köpas	  in	  för	  att	  till	  del	  täcka	  upp	  för	  
personalminskningen,	  oklart	  i	  vilken	  omfattning.	  Det	  är	  svårt	  att	  bedöma	  
nettokostnadsbesparingen.	  
	  
Ytterligare	  generellt	  besparingskrav	  
Om	  vi,	  utöver	  de	  genomförda	  åtgärder	  som	  vi	  här	  ovan	  har	  redogjort	  för,	  skulle	  spara	  5	  
%,	  skulle	  det	  få	  omfattande	  och	  allvarliga	  konsekvenser.	  Vi	  skulle	  inte	  kunna	  utföra	  
uppdraget	  som	  det	  är	  formulerat	  av	  huvudmännen.	  Ett	  förändrat	  uppdrag	  med	  
väsentligt	  lägre	  ambitionsnivå	  skulle	  bli	  följden.	  Det	  skulle	  t.ex.	  kunna	  innebära	  

– mindre	  närvaro	  av	  det	  lokala	  musiklivet	  i	  Västerås	  Konserthus	  
– mindre	  samverkan	  med	  kulturskolorna	  
– nedlagd	  verksamhet	  i	  stadsdelarna	  
– färre	  skolproduktioner	  i	  hela	  länet	  
– minskad	  verksamhet	  inom	  Ett	  kulturliv	  för	  alla,	  d.v.s.	  färre	  konserter	  
– nedläggning	  av	  klubbscenen,	  d.v.s.	  mindre	  eller	  inga	  evenemang	  för	  unga	  vuxna	  
– färre	  orkesterkonserter	  i	  Västerås	  Konserthus	  
– förskjutning	  av	  hela	  utbudet	  i	  Konserthuset	  mot	  fler	  kommersiella	  evenemang	  
– fler	  konferenser	  i	  Konserthuset	  
– minskad	  verksamhet	  för	  barn	  och	  unga	  (avser	  både	  orkester,	  länsmusik	  och	  

dans)	  
– utebliven	  medverkan	  i	  nationella	  projekt	  som	  Musik	  Direkt,	  Internationell	  

kammarmusik	  i	  Sverige,	  nationella	  turnéstrukturer,	  Dansnät	  Sverige	  
– mindre	  eller	  uteblivet	  stöd	  till	  festivaler	  som	  RUM-‐festivalen	  och	  Norbergfestival	  
– minskade	  verksamhetsbidrag	  till	  många	  föreningar	  och	  verksamheter	  i	  hela	  länet	  

	  
	  
Slutsats	  scenario	  A	  
Många	  åtgärder	  har	  satts	  in	  2013	  och	  2014	  och	  fler	  genomförs	  2015,	  alla	  med	  syftet	  att	  
förbättra	  organisationens	  ekonomiska	  läge.	  Dessa	  åtgärder	  rår	  inte	  på	  organisationens	  
ekonomiska	  grundproblem:	  att	  kostnaderna	  för	  tillsvidareanställd	  personal	  utgör	  så	  
stor	  del	  av	  de	  totala	  kostnaderna.	  Sammantaget	  räcker	  dessa	  åtgärder	  inte	  på	  långa	  
vägar	  till	  för	  att	  undvika	  stora	  och	  växande	  underskott	  2017	  och	  senare.	  Mer	  
långtgående	  besparingar	  omöjliggör	  för	  organisationen	  att	  utföra	  sitt	  uppdrag	  och	  skulle	  
få	  allvarliga	  konsekvenser	  för	  verksamheten	  i	  Konserthuset	  såväl	  som	  i	  länets	  alla	  
kommuner.	  
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Scenario B – samgående med musikorganisationer i grannlänen 
	  
I	  ett	  nationellt	  perspektiv	  ökar	  förändringstrycket	  på	  Sveriges	  regionala	  
musikinstitutioner	  kraftigt	  2015	  –	  2016.	  Många	  landsting,	  regioner	  och	  kommuner	  inför	  
hårda	  sparkrav	  i	  sina	  verksamheter.	  Dessa	  drabbar	  även	  kultursektorn.	  Kompensation	  
för	  ökande	  lönekostnader	  uteblir	  eller	  blir	  otillräcklig.	  Det	  innebär	  att	  bidragen	  
urholkas.	  
	  
Statsbidraget	  till	  regional	  kulturverksamhet	  räknas	  inte	  upp.	  Från	  Kulturrådet	  utlovas	  
nya	  pengar,	  men	  dessa	  är	  villkorade	  till	  nya,	  kompetensutvecklande	  insatser	  och	  
kommer	  således	  inte	  att	  förbättra	  institutionernas	  ekonomiska	  läge.	  Utfallet	  av	  det	  nya	  
pensionssystemet	  inom	  scenkonstområdet	  är	  ovisst	  och	  kan	  inte	  beaktas	  i	  budgetarbete.	  
	  
Kärnan	  i	  Västmanlandsmusikens	  ekonomiska	  svårigheter	  ligger	  i	  de	  kraftigt	  ökande	  
kostnaderna	  för	  orkesterverksamheten	  med	  tillsvidareanställda	  musiker.	  Detta	  problem	  
delar	  vi	  med	  andra	  organisationer	  som	  har	  orkestrar	  i	  vårt	  närområde:	  Musik	  i	  Dalarna	  
(Dalasinfoniettan)	  och	  Musik	  i	  Uppland	  (Uppsala	  kammarorkester),	  men	  också	  med	  
andra	  orkestrar	  i	  Mellansverige:	  Värmlandsoperans	  orkester,	  Gävle	  symfoniorkester	  och	  
Norrköpings	  symfoniorkester,	  liksom	  med	  många	  av	  de	  övriga	  kammar-‐	  och	  
symfoniorkestrarna.	  
	  
Ser	  vi	  bara	  till	  Mellansverige	  kan	  vi	  konstatera	  att	  det	  finns	  ett	  överskott	  av	  
orkesterverksamhet	  och	  ett	  motsvarande	  underskott	  av	  länsmusikverksamhet.	  Av	  de	  
län	  vi	  talar	  om	  (Västmanland,	  Örebro,	  Värmland,	  Dalarna,	  Gävleborg,	  Uppsala	  och	  
Sörmland)	  är	  det	  bara	  i	  Uppsala	  och	  Gävleborg	  det	  bedrivs	  verklig	  
länsmusikverksamhet,	  förutom	  i	  Västmanland.	  I	  Örebro,	  Värmland	  och	  Dalarna	  läggs	  
alla	  ekonomiska	  resurser	  på	  orkester-‐	  eller	  operaverksamhet,	  med	  bara	  marginella	  
undantag.	  I	  Gävle	  dränerar	  orkestern	  (som	  tillhör	  Gävle	  kommun)	  indirekt	  landstingets	  
egen	  musikverksamhet	  på	  pengar.	  
	  
Kan	  då	  Västmanlandsmusikens	  problem	  lösas	  genom	  samgående	  med	  
musikorganisationer	  i	  grannlänen?	  
	  
I	  Sörmland	  finns	  ingen	  professionell	  orkesterverksamhet	  med	  det	  lilla	  undantaget	  att	  
kulturhuset	  Culturum	  i	  Nyköping	  vid	  enstaka	  tillfällen	  tar	  emot	  orkestergästspel.	  I	  
Eskilstuna	  finns	  viss	  amatörorkesterverksamhet	  i	  Stålforsskolan.	  Någon	  efterfrågan	  på	  
professionell	  orkesterverksamhet	  finns	  knappast,	  vare	  sig	  Eskilstuna	  eller	  Nyköping.	  
Den	  regionala	  musikverksamheten	  är	  helt	  inriktad	  på	  barn-‐	  och	  ungdomsproduktioner	  
och	  musikal	  och	  organiseras	  tillsammans	  med	  teatern	  av	  Scenkonst	  Sörmland,	  som	  
tillhör	  Landstinget	  Sörmlands	  förvaltning.	  Slutsatsen	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  se	  att	  
Sörmland	  skulle	  vilja	  ta	  på	  sig	  kostnader	  för	  en	  verksamhet	  som	  inte	  finns	  och	  inte	  
saknas	  idag.	  
	  
Uppsala	  
Stiftelsen	  Musik	  i	  Uppland	  driver	  Uppsala	  kammarorkester.	  Orkestern	  utgörs	  av	  tio	  
tillsvidareanställda	  musiker	  och	  ett	  tjugotal	  säsongskontrakterade	  frilansmusiker	  från	  
Stockholm.	  Hela	  verksamheten	  utgörs	  av	  tio	  abonnemangskonserter	  som	  spelas	  i	  
Uppsala	  Konsert	  och	  Kongress.	  I	  huset	  finns	  i	  övrigt	  ett	  mycket	  rikt	  utbud	  av	  musik	  i	  
olika	  genrer.	  Någon	  efterfrågan	  på	  mer	  symfonisk	  musik	  finns	  knappast.	  För	  Musik	  i	  
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Uppland	  är	  detta	  ”en	  lätt	  ryggsäck”,	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  svårt	  att	  se	  att	  Uppsala	  
skulle	  ha	  något	  ekonomiskt	  incitament	  att	  inleda	  samarbete	  med	  Västmanlandsmusiken	  
kring	  orkesterverksamheten.	  
	  
Örebro	  
Länsmusiken	  i	  Örebro	  AB	  lägger	  i	  stort	  sett	  alla	  sina	  resurser	  på	  Svenska	  
Kammarorkestern.	  Orkestern	  består	  av	  38	  musiker	  anställda	  på	  heltid	  och	  är	  Sveriges	  
bästa	  kammarorkester.	  Eftersom	  alla	  pengar	  läggs	  på	  orkestern	  finns	  ingen	  
länsmusikverksamhet.	  Utbudet	  i	  Konserthuset	  är	  också	  väsentligt	  mindre	  och	  smalare	  
än	  i	  Västerås	  Konserthus.	  (Det	  kan	  dock	  förväntas	  öka	  när	  Örebro	  Konserthus	  i	  
december	  efter	  en	  omfattande	  renovering.)	  
	  
Länsmusiken	  i	  Örebro	  har	  ungefär	  samma	  problem	  med	  orkesterverksamheten	  som	  
Västmanlandsmusiken,	  om	  än	  inte	  lika	  akut.	  I	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  torde	  Örebro	  
vara	  intresserat	  av	  att	  dela	  sina	  kostnader	  med	  någon	  annan	  part.	  Samtidigt	  har	  Örebro	  
stad	  investerat	  tungt	  i	  orkestern	  och	  dess	  varumärke.	  Svenska	  Kammarorkestern	  har	  en	  
betydligt	  starkare	  position	  i	  Örebro	  än	  vad	  Västerås	  Sinfonietta	  har	  i	  Västerås.	  Det	  beror	  
på	  organisationens	  totala	  fokusering	  på	  orkesterverksamheten	  och	  på	  de	  stora	  
framgångar,	  både	  nationellt	  och	  internationellt	  som	  följt	  på	  detta.	  Orkesterns	  ställning	  i	  
lokalsamhället	  stärks	  också	  av	  att	  alla	  musiker	  är	  bosatta	  i	  Örebro.	  
	  
Skulle	  Västerås	  och	  Örebro	  kunna	  ha	  en	  gemensam	  orkester?	  Vilka	  besparingar	  skulle	  
det	  ge?	  Vad	  skulle	  parterna	  ha	  att	  vinna?	  
	  
En	  orkester	  skulle	  kunna	  spela	  varje	  inrepeterad	  produktion	  i	  båda	  städerna.	  Detta	  
skulle	  ge	  en	  total	  besparing	  av	  kostnader	  för	  dirigenter	  och	  solister,	  för	  nothyra	  m.m.	  
Repetitionsdagarna	  skulle	  kunna	  delas	  mellan	  de	  två	  konserthusen,	  vilket	  skulle	  
möjliggöra	  annan	  verksamhet	  i	  husen	  och	  öka	  intäkterna	  av	  uthyrning	  till	  
produktionsbolag.	  Storleken	  på	  den	  sammanslagna	  orkestern	  skulle	  knappast	  kunna	  
vara	  väsentligt	  större	  än	  på	  den	  större	  av	  dagens	  två	  orkestrar,	  38	  musiker.	  Det	  är	  
osäkert	  om	  det	  går	  att	  räkna	  hem	  en	  besparing	  för	  Västerås	  del,	  eftersom	  man	  skulle	  gå	  
från	  dagens	  kostnader	  för	  33	  musiker	  på	  60	  %	  till	  38	  musiker	  på	  100	  %.	  
	  
För	  att	  uppnå	  en	  gemensam	  orkester	  skulle	  dagens	  två	  orkestrar	  fusioneras.	  Något	  
sådant	  har	  hittills	  aldrig	  skett	  i	  Sverige.	  Även	  om	  det	  praktiskt	  skulle	  kunna	  genomföras	  
med	  provspelning	  bakom	  skärm,	  skulle	  det	  troligen	  möta	  mycket	  starkt	  motstånd	  från	  
musikerna,	  som	  skulle	  motsätta	  sig	  att	  behöva	  slåss	  med	  varandra.	  Här	  finns	  en	  
överhängande	  risk	  att	  man	  river	  upp	  sår	  som	  det	  skulle	  ta	  många	  år	  att	  läka.	  Det	  skulle	  
få	  spridningseffekter	  i	  hela	  organisationen	  och	  allvarligt	  försämra	  arbetsklimatet	  under	  
lång	  tid.	  
	  
Till	  detta	  kommer	  kostnader	  för	  bildande	  av	  en	  ny,	  gemensam	  organisation.	  Troligen	  
skulle	  det	  ta	  lång	  tid	  innan	  synergieffekter	  ger	  någon	  verklig	  besparing.	  
	  
Tidsaspekten	  
Västmanlandsmusiken	  kommer,	  om	  vi	  inte	  sätter	  in	  kraftfulla	  åtgärder,	  att	  visa	  
underskott	  senast	  2017.	  Det	  tar	  12	  –	  18	  månader	  innan	  besparingsåtgärder	  ger	  effekt,	  
efter	  avslutad	  MBL-‐förhandling.	  Ett	  regionalt	  samarbete	  tar	  för	  lång	  tid	  att	  förhandla	  
fram	  och	  genomföra.	  
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Möjligt	  att	  göra	  besparing	  nu,	  före	  ett	  regionalt	  samarbete	  
Nya	  regionala	  samarbeten	  kommer	  på	  sikt	  troligen	  att	  växa	  fram	  som	  konsekvens	  att	  
eventuell	  bildning	  av	  nya,	  större	  regioner.	  Då	  kommer	  kulturen,	  liksom	  många	  andra	  
samhällssektorer,	  att	  omorganiseras	  och	  samordnas	  över	  större	  ytor.	  Om	  vi	  ligger	  kvar	  
med	  vår	  stora	  lönekostnadsmassa	  fram	  till	  denna	  process	  kommer	  vi	  att	  ta	  med	  den	  in	  
dessa	  förhandlingar.	  Den	  blir	  en	  del	  av	  vår	  insats	  i	  förhandlingarna	  med	  Uppsala,	  
Örebro,	  Sörmland	  eller	  vilka	  det	  blir.	  Därmed	  har	  vi	  mycket	  mindre	  möjligheter	  att	  
säkerställa	  besparingar	  för	  egen	  del.	  
	  
Alternativet	  är	  att	  göra	  besparingen	  nu	  och	  gå	  in	  i	  de	  framtida	  regionala	  förhandlingarna	  
med	  en	  lättare	  och	  billigare	  organisation.	  Med	  en	  mindre	  kostnadsmassa	  blir	  vårt	  bidrag	  
till	  en	  framtida	  gemensam	  organisation	  mindre.	  På	  detta	  sätt	  säkerställer	  vi	  en	  väsentlig	  
besparing	  åt	  Västerås	  stad	  och	  Landstinget	  Västmanland.	  
	  
Slutsats	  scenario	  B	  
Regionala	  samarbeten	  kommer	  troligen	  som	  konsekvens	  av	  nya	  regionbildningar,	  men	  
löser	  inte	  de	  akuta	  problem	  som	  Västmanlandsmusiken	  har	  nu.	  Mer	  begränsade	  
samarbeten	  ger	  inte	  tillräcklig	  effekt.	  Att	  fusionera	  två	  orkestrar	  skulle	  möte	  mycket	  
starkt	  motstånd	  och	  riskera	  allvarliga	  konsekvenser,	  samtidigt	  som	  det	  är	  osäkert	  om	  
besparingen	  blir	  tillräckligt	  stor.	  Nu,	  före	  en	  eventuell	  större	  regionbildning,	  har	  vi	  
möjligheten	  att	  göra	  mycket	  stora	  besparingar,	  med	  bibehållande	  av	  ett	  bra	  utbud	  för	  
publiken.	  
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Scenario C – samarbete med andra orkestrar och utökad 
länsmusikverksamhet 
	  
Man	  kan	  driva	  orkesterverksamhet	  utan	  egen	  orkester	  genom	  att	  köpa	  in	  det	  som	  
önskas,	  precis	  som	  dagens	  länsmusik	  gör.	  Inom	  två	  timmars	  resa	  finns	  ett	  flertal	  
orkestrar	  som	  kan	  resa	  till	  Västerås	  över	  dagen,	  utan	  dyra	  hotellkostnader.	  Lägg	  till	  ett	  
antal	  internationella	  gästspel	  så	  blir	  det	  ett	  varierat	  och	  högklassigt	  utbud	  för	  publiken.	  
Det	  går	  också	  att	  bedriva	  verksamhet	  för	  barn	  och	  unga	  med	  frilansande	  musiker	  och	  
gästande	  orkestrar.	  	  
	  
Fördelar	  
Hög	  konstnärlig	  nivå	  och	  varierat	  utbud	  för	  publiken	  med	  orkestrar	  i	  världsklass.	  
Publiken	  får	  tillgång	  till	  den	  stora	  symfoniska	  repertoaren.	  Dirigenter	  och	  solister	  i	  
världsklass	  varje	  gång.	  Ny	  publik	  kan	  hitta	  till	  konserthuset	  och	  nya	  
sponsorsmöjligheter	  öppnas.	  Stor	  frihet	  i	  val	  av	  konsertföretag	  som	  levererar	  konserter.	  
Kostnadseffektivt	  –	  betydligt	  billigare	  än	  att	  sysselsätta	  egna	  musiker	  och	  engagera	  
artister,	  d.v.s.	  mer	  musik	  för	  pengarna.	  Minskad	  administration.	  Frigjord	  tid	  i	  huset	  till	  
bl.a.	  lokala	  musiklivet.	  
	  
Nackdelar	  
Innebär	  nedläggning	  och	  att	  35	  personer	  blir	  uppsagda.	  Den	  lokala	  förankringen	  med	  
”hemmalaget”	  försvinner.	  Vi	  kan	  inte	  bedriva	  lika	  självständig	  programläggning	  och	  på	  
egen	  hand	  arbeta	  med	  t.ex.	  tonsättarprofiler.	  	  
	  

Hur	  skulle	  det	  gå	  till?	  
Idag	  kostar	  Västerås	  Sinfonietta	  drygt	  20	  miljoner	  (bruttokostnad).	  För	  betydligt	  mindre	  
skulle	  följande	  kunna	  erbjudas.	  Huvudmannabidraget	  skulle	  därmed	  kunna	  sänkas	  och	  
medel	  frigöras	  för	  andra	  satsningar	  inom	  kulturområdet.	  

 

Exempel 
10	  orkesterkonserter	  
Sveriges	  bästa	  orkestrar	  dubblerar	  sina	  produktioner	  i	  Västerås	  Konserthus.	  Dirigenter	  
och	  solister	  med	  internationell	  stjärnstatus.	  Ibland	  gästspel	  av	  utländska	  orkestrar.	  
Kostnad:	  ca	  4	  miljoner	  kronor	  
	  
2–4	  populärmusik	  med	  symfoniorkester	  	  
Populära	  artister	  framträder	  med	  stor	  symfoniorkester.	  Musikal,	  pop-‐,	  jazz-‐	  och	  
folkmusik.	  
Kostnad:	  ca	  2,3	  miljoner	  kronor	  
	  
Barn	  och	  unga	  (i	  samarbete	  med	  länsmusiken)	  
40	  st	  ”Hej	  klassrum”	  med	  frilansmusiker	  (mer	  än	  dubbelt	  så	  många	  som	  idag)	  
2	  st	  skolproduktioner	  med	  stor	  gästande	  orkester	  
Mästarklasser	  för	  Kulturskolan/Kammarmusikprogrammet	  
Kostnad:	  ca	  1,5	  miljoner	  kronor	  
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Utökad	  länsmusikverksamhet	  
Scenario	  C	  frigör	  medel	  för	  att	  öka	  länsmusikverksamheten	  och	  att	  omforma	  delar	  av	  
vår	  verksamhet	  som	  vi	  idag	  har	  få	  eller	  små	  resurser	  till.	  Samarbeten	  mellan	  
Västmanlandsmusiken	  och	  kulturskolorna	  sker	  idag	  kontinuerligt	  med	  de	  skolor	  vi	  har	  
en	  etablerad	  kontakt	  med	  inom	  ramen	  för	  Ett	  Kulturliv	  för	  ALLA,	  Barn	  &	  Unga	  och	  inom	  
ramen	  för	  danskonsulenttjänsten.	  Dock	  finns	  det	  behov	  av	  att	  nyetablera	  kontakter	  och	  
öka	  vår	  flexibilitet	  gentemot	  skolorna.	  Förutom	  clinics	  och	  workshops	  skulle	  seminarier	  
för	  personal	  vara	  en	  möjlighet	  att	  samverka	  kring.	  
	  
Med	  en	  utökad	  länsmusikverksamhet	  kommer	  fler	  av	  länets	  innevånare	  att	  omfattas	  och	  
organisationen	  har	  möjlighet	  att	  bli	  en	  stark	  part	  i	  musik-‐	  och	  danssverige,	  mer	  
möjlighet	  till	  projektpengar	  ger	  större	  del	  av	  statliga	  eller	  internationella	  medel	  vilket	  
kommer	  gagna	  kommunerna	  i	  länet	  och	  gagna	  publiken	  i	  slutänden.	  	  
	  
Hur	  skulle	  då	  en	  utökad	  och	  fördjupad	  länsmusikverksamhet	  kunna	  se	  ut?	  
	  
Utöka	  samarbetet	  med	  länets	  kultur-‐	  och	  musikskolor	  
Genom	  samverkan	  med	  skolorna	  själva	  och	  den	  regionala	  kulturskolan	  kan	  
Västmanlandsmusiken	  stärka	  morgondagens	  musiker,	  publik	  eller	  musikarrangörer.	  
Workshops	  och	  clinics,	  outreach-‐projekt	  och	  fortbildningsseminarier	  kan	  vara	  några	  
saker	  som	  vi	  systematiskt	  samarbetar	  kring	  liksom	  det	  unga	  arrangörskapet.	  	  
	  
Utökat	  samarbete	  med	  Mälardalens	  Högskola	  och	  kammarmusikprogrammet	  
Mästarkurser,	  sceniska	  samarbeten	  och	  möjlighet	  till	  möten	  mellan	  studenter	  och	  
musiker,	  artister	  och	  koreografer	  skulle	  ge	  mervärde	  till	  utbildningen	  och	  skapa	  
samverkansgrunder	  för	  båda	  organisationerna.	  	  
	  
Ökad	  satsning	  på	  Skapande	  Skola	  
Långt	  ifrån	  alla	  skolbarn	  i	  Västmanland	  möter	  kultur	  genom	  Skapande	  Skola.	  Det	  är	  upp	  
till	  skolorna	  och	  dess	  huvudman	  att	  söka	  pengar	  och	  skapa	  schematekniska	  lösningar	  
för	  att	  kunna	  genomföra	  projekten.	  Skolorna	  får	  heller	  inte	  anlita	  en	  och	  samma	  
pedagog/	  artist	  i	  mer	  än	  tre	  år.	  Detta	  kan	  medföra	  att	  vissa	  skolor	  inte	  söker	  Skapande	  
Skola-‐pengar	  alls	  på	  grund	  av	  brist	  på	  tid,	  andra	  ser	  Skapande	  Skola	  som	  den	  enda	  
kulturupplevelsen	  för	  barnen	  och	  tre-‐årsregeln	  kan	  i	  slutänden	  medföra	  att	  merparten	  
av	  gaget	  till	  musikerna/	  konstnärerna	  går	  till	  resor.	  Genom	  att	  bredda	  
Västmanlandsmusikens	  utbud	  till	  Skapande	  Skola	  och	  vara	  en	  resurs	  i	  förarbetet	  inför	  
projekten,	  möjliggör	  vi	  för	  fler	  skolor	  att	  söka,	  vi	  säkerställer	  att	  regionen	  fortsatt	  kan	  
arbeta	  inom	  Skapande	  Skolas	  reglementen	  och	  har	  möjlighet	  att	  skapa	  bryggor	  mellan	  
estetiska	  lärprocesser	  och	  akter/	  föreställningar.	  
	  
Öka	  länsmusikens	  insatser	  för	  Ett	  Kulturliv	  för	  ALLA	  
Med	  en	  ökning	  av	  rena	  verksamhetspengar	  till	  kommunerna	  ökar	  vi	  antalet	  evenemang	  
och	  stöd	  till	  lokala	  arrangörer.	  Ökade	  verksamhetspengar	  ger	  också	  möjlighet	  att	  
vidareutveckla	  modellens	  olika	  verktyg	  för	  att	  öka	  antalet	  arrangörer	  i	  arbetsgrupperna.	  
	  
Öka	  stödet	  till	  arrangörerna.	  Åtgärder	  för	  att	  stärka	  arrangörsleden	  
Genom	  uppsökande	  verksamhet,	  samverkan	  med	  kulturskolor,	  fritidsgårdar,	  kultur-‐
konsulenter	  och	  bildningsförbund	  vill	  vi	  locka	  nya	  arrangörsgrupper.	  Ett	  kulturliv	  för	  
ALLA	  är	  ett	  arrangörsforum	  men	  gemenskap	  arrangörer	  emellan	  kan	  finnas	  på	  helt	  
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andra	  platser	  och	  fora	  i	  den	  aktuella	  kommunen.	  Med	  en	  uppsökande	  verksamhet	  och	  
med	  ytterligare	  samarbetsparter	  kan	  vi	  nå	  ut	  bredare	  än	  till	  dem	  som	  redan	  valt	  att	  
organisera	  sig.	  	  
	  
Stöd	  till	  festivaler	  i	  kommunerna	  
I	  dialog	  med	  kommunerna	  utifrån	  deras	  egna	  förutsättningar	  såsom	  arrangörsleden,	  
besöksmål	  och	  kulturarv	  skapar	  vi	  större	  kulturevent	  eller	  festivaler	  som	  är	  unika	  för	  
kommunen	  själv.	  Målet	  ska	  vara	  att	  stimulera	  och	  skapa	  framtida	  besöksmål	  för	  den	  
egna	  regionen	  och	  för	  tillresta.	  
	  
Plattform	  för	  projekt,	  lokala,	  nationella	  och	  internationella	  
Västmanlandsmusiken	  ska	  vara	  en	  stark	  part	  i	  Musiksverige.	  Med	  egna	  insatsmedel,	  
producentkraft	  och	  Västerås	  Konserthus	  och	  länet	  som	  bas	  kan	  organisationen	  arbeta	  
med	  större	  projekt	  och	  med	  fler	  samarbetsparter	  på	  nationell	  och	  internationell	  nivå.	  På	  
det	  sättet	  stärker	  vi	  organisationens	  kunnande	  och	  regionen	  får	  periodvis	  tillgång	  till	  
konstnärer,	  turnéstrukturer	  m.m.	  som	  vitaliserar	  och	  stimulerar	  kulturlivet	  i	  stort.	  
	  
Residens	  för	  musik	  och	  dans	  
Med	  Konserthuset	  som	  bas	  kan	  vi	  skapa	  residensprogram	  inom	  musik	  och	  dans	  för	  
musiker,	  koreografer,	  kompositörer	  och	  artister	  av	  olika	  slag.	  Ett	  residens	  kan	  bestå	  av	  
olika	  saker	  såsom	  upplåtande	  av	  lokaler,	  teknikstöd,	  producentstöd,	  lön	  under	  
skapelseprocessen	  och	  tillgång	  till	  andra	  konstnärer	  eller	  marknadsstöd.	  Med	  residens	  
kan	  unika	  möten	  med	  publiken	  skapas	  men	  också	  unika	  möten	  mellan	  konstformer.	  	  
	  
Övrigt:	  föreläsningsserie,	  introduktioner,	  möten	  med	  artister,	  musiker,	  koreografer	  och	  
kompositörer	  
I	  samband	  med	  konserter,	  öppet	  hus	  eller	  som	  ett	  led	  att	  öppna	  upp	  konserthuset	  kan	  
nya	  möten	  med	  publiken	  skapas	  med	  hjälp	  av	  föreläsningar,	  konsertintroduktioner	  och	  
personliga	  möten	  med	  musiker,	  koreografer	  och	  kompositörer.	  	  	  
	  
	  
	  
Slutsats	  scenario	  C	  
Det	  tredje	  scenariot	  ger	  ekonomisk	  stabilitet	  och	  samtidigt	  bättre	  verksamhet	  inom	  alla	  
delar	  av	  organisationen.	  Dessvärre	  är	  det	  också	  en	  smärtsam	  väg	  att	  gå	  eftersom	  det	  
medför	  nedläggning	  av	  Sinfoniettan.	  	  
	  
Scenariot	  innebär	  att	  Västmanlandsmusikens	  orkesteruppdrag	  ändras,	  från	  att	  driva	  en	  
kammarorkester	  i	  egen	  regi	  till	  uppbyggnad	  av	  en	  helt	  ny	  orkesterverksamhet	  baserad	  
på	  samarbeten	  med	  Sveriges	  bästa	  symfoniorkestrar.	  Då	  kan	  vi	  erbjuda	  
abonnemangskonserter	  med	  den	  stora	  symfoniska	  repertoaren.	  Vi	  får	  dirigenter	  och	  
solister	  i	  världsklass	  varje	  gång.	  Vi	  kan	  köpa	  symfoniska	  populärproduktioner	  av	  
musikalkaraktär.	  Vi	  kan	  köpa	  särskilda	  skolproduktioner	  och	  med	  frilansare	  göra	  fler	  
klassrumsbesök.	  	  
	  
Genom	  att	  denna	  modell	  innebär	  en	  stor	  besparing	  kan	  vi	  också	  stärka	  länsmusiken	  i	  
länets	  alla	  kommuner:	  mer	  stöd	  till	  lokala	  arrangörer,	  större	  utbud	  i	  alla	  genrer	  i	  
Västerås	  Konserthus,	  fler	  evenemang	  på	  spelplatser	  i	  hela	  länet	  utanför	  Konserthuset,	  
fördjupat	  samarbete	  med	  länets	  kulturskolor,	  stöd	  till	  kommunernas	  skapande	  skola-‐
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arbete.	  Vi	  frigör	  medel	  så	  att	  vi	  kan	  gå	  in	  i	  fler	  nationella	  samarbeten	  av	  typen	  Musik	  
Direkt	  och	  Folk-‐	  och	  världsmusikgalan.	  
	  
Mycket	  talar	  för	  det	  tredje	  scenariot	  då	  det	  skapar	  förutsättningar	  för	  en	  långsiktigt	  
ekonomiskt	  hållbar	  utveckling.	  Vi	  kan	  fullgöra	  vårt	  uppdrag	  i	  alla	  delar	  och	  vi	  får	  mesta	  
möjliga	  musik	  med	  hög	  kvalitet	  i	  hela	  länet	  och	  i	  Konserthuset.	  
	  
	  
	  
 


