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Interpellationssvar
Angående utökad tjänstgöringsgrad för Västerås Sinfonietta
samt konstnärlig personal på Västmanlands teater
Interpellanten Stephanie Bruksgård (M), ställer följande frågor angående
utökad tjänstgöringsgrad för Västerås Sinfonietta samt konstnärlig personal
på Västmanlands teater:
•

•

Anser ansvarigt regionråd att det är rätt att arbeta för utökad
tjänstgöringsgrad för Västerås Sinfonietta och personal på
Västmanlands teater när ett stort sparkrav på 400 miljoner
pågår?
Hur motiverar regionrådet beslutet att verka för högre utgifter
för Västerås Sinfonietta när Region Västmanland ska spara 400
miljoner?

Frågeställningarna bottnar i det beslut som alla partier i regionfullmäktige
2018 var överens om, nämligen att fastställa den Regionala kulturplanen för
2019 – 2022. Moderaterna reserverade sig inte mot det beslutet.

När det övergripande beslutet skulle realiseras i en verksamhetsplan för
Kultur och ideell sektor, som skulle fastställas av Kultur- och
folkbildningsnämnden, vilket skedde 2019-04-04, var den övergripande
processen med besparingsmålet på 400 miljoner kronor för Region
Västmanland fortfarande igång i den för alla partier i regionen gemensamma
parlamentariska arbetsgruppen, såväl som i tjänstepersonsorganisationen.
Att i det läget bryta ut just detta ärende är formellt fel, utifrån

Post
Region Västmanland,
Regionhuset, 721 89 Västerås

Besök
Regionhuset, ingång 4, Västerås

Telefon (växel)
021-17 30 00

Organisationsnummer
232100-0172
VAT-nr
SE-232100017201

E-post
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se

1 (2)

Interpellationssvar
Datum 2019-04-11

beredningskravet för ärenden. Inga konsekvensanalyser har kunnat göras
varken i Västmanlandsmusiken och dess styrelse, lika lite som i
Västmanlands teater och dess styrelse. Inte heller i vår egen organisation har
en konsekvensanalys kunnat göras på grund av att besparingsnivån för
Kultur och ideell sektor ännu ej preciserats. Det bör också noteras att både
Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teater är kommunalförbund där
Region Västmanland är en part, vilket gör att det krävs förhandlingar mellan
Regionen och Västerås kommun om gällande överenskommelse skall ändras.
Dessutom krävs ett nytt fullmäktigebeslut om den Regionala kulturplanen,
om något skall ändras i denna. Till detta kommer att något formellt förslag att
just nu utöka tjänstgöringsgraden för Västerås Sinfonietta inte lagts på vare
sig Kultur- och folkbildningsnämndens bord, lika lite som på
Regionfullmäktiges bord. Noterbart är också att det i den text som står i både
den Regionala kulturplanen, som fastställts i total politisk enighet, och i den
verksamhetsplan som Kultur- och folkbildningsnämnden beslutade, står det
”verka för ökad tjänstgöringsgrad”, respektive ”verka för ökat antal
konstnärlig personal”.
På grund av den ännu pågående processen om besparingar på 400 miljoner
kronor, har undertecknad inte heller föreslagit att någon vare sig utökning
eller nedskärning skall ske. Därför är den andra frågan inte aktuell att
besvara för närvarande, men jag återkommer gärna om den längre fram.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Agne Furingsten (L)
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