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Västmanlandsmusikens styrelse har idag beslutat att anställningsgraden för
musikerna i Västerås Sinfonietta sänks från 60 till 50 %
–   Prognosen för de kommande åren visar ett underskott på närmare 4 miljoner 2018, säger
Anders Teljebäck, ordförande i Västmanlandsmusikens styrelse. Om inga åtgärder vidtas nu
hotas Västmanlandsmusikens hela verksamhet.
–   Det här är en del av åtgärderna för att komma till rätta med underskottet. Vi ser också över
övriga delar av verksamheten. Dessutom har vi fått ett uppdrag från ägarna att undersöka
möjligheterna till samarbete med Västmanlands teater.
–   Med ekonomi i balans kommer Sinfoniettan att erbjuda ett stort och fint utbud på 50 %.
Torsdagsserien kommer att vara kvar, liksom lördagsserien som utvecklas. Till detta kommer
skolkonserter, familjekonserter, nationaldagsfirande, lunchkonserter m.m., säger direktör Dag
Celsing.
Västmanlandsmusiken och orkestermusikernas fackförbund SYMF har träffat en överenskommelse
som innebär att musikerna i Sinfoniettan erbjuds omplacering till nya tjänster på 50 % och behåller
60 % lön under en övergångstid.
Svensk Scenkonst, som ansvarat för de centrala förhandlingarna, kommenterar förhandlingarna med
orkestermusikernas fackförbund SYMF:
–

Från Svensk Scenkonsts sida konstaterar vi än en gång att förhandlingar om omorganisation av
konstnärliga verksamheter väcker starka känslor, och beklagar att detta leder till hårda
personangrepp på de chefer som ansvarar för att verkställa politiska beslut. Vi konstaterar
också att avtalet om arbetstagarkonsult som tecknades med PTK 1996 än en gång har
missbrukats på ett sätt som gör att vi måste överväga att säga upp det. Det är inte rimligt att en
utredning bekostad av arbetsgivaren för över 100 000 kronor, med syfte att skapa ett bättre
förhandlingsunderlag, hemlighålls av facket tills förhandlingen är avslutad och enbart används
som bränsle för kritik av arbetsgivaren, säger Ulrika Holmgaard, vd för
arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

För mer information, kontakta:
Anders Teljebäck (S), ordförande, 076–569 49 03, anders.teljeback@vasteras.se
Dag Celsing, direktör, 070–635 10 06, Dag.Celsing@vastmanlandsmusiken.se
Ulrika Holmgaard, VD för Svensk Scenkonst, 070–108 57 57, Ulrika.Holmgaard@svenskscenkonst.se
Mer information om Västmanlandsmusikens verksamhet: www.vastmanlandsmusiken.se

