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Sammanträden  

Styrelsen har, efter föregående årsmöte, haft 3 protokollförda sammanträden under 2019. 
Styrelsen har kontinuerligt uppdaterats via e-post och i anslutning till olika projekthändelser. 

Anställda 
Anna Törrönen 50 % , tjänstledig 2018.10.01 - 2019.07.18, Patrick Kretschek vikarierande Konstnärlig ledare 
2018.10.01 - 2019.07.01, Jonas Filling anställd 1 månad 50% i Konsthall Ur och Skur,  Tamador Ibrahim anställd 
via arbetsförmedlingens extratjänst fram till 2019-03-31, Linnea Hansander motsvarande heltidstjänst en 
månad, sommarlovsprojektet Leken, Wichanan Glunrawd heltidsanställd via arbetsförmedlingens 
Extratjänst, fr.o.m 2019.06.01 med 50 % nystartsjobb som projektmedarbetare Konsthall Ur och Skur samt 
fr.o.m. 2019.09.01 50% nystartsjobb som projektledare för En kulturvän. Tillfälliga timanställda har assisterat 
i projektet Konsthall Ur och Skur.  

Omslagsbild: Linnea Hansanders ”Det magiska ordet”, fotograf: Patrick Kretschek, bilden är beskuren 



Konstfrämjandet Västmanland 
Verksamhetsberättelse 2019  

Konstfrämjandet Västmanland har under året kunnat bibehålla sin position som en viktig aktör på den 
regionala och de kommunala konstscenerna i länet, trots begränsade ekonomiska offentliga anslag, men med 
stöd av tidsbegränsade projektbidrag och stora ideella insatser.  

Vi är etablerade inom konstlivet på flera olika plan och har bevisat vår förmåga att initiera och genomföra ett 
antal framgångsrika projekt. Vi verkar också på andra sätt för att stärka konstens ställning i Västmanland 
genom dialog, utvecklingsarbete och konkreta samarbeten med många olika aktörer. 

Att bjuda in nya grupper till möten med konst och parallellt utveckla konstområdet i Västmanland har blivit 
kärnan i vår verksamhet, som även präglat verksamheten under 2019. Det gör vi genom att arbeta 
strategiskt för att främja konstens roll i samhället och tillsammans med andra skapa strukturer för fortsatta 
samarbeten, bland annat genom Nätverket för konstaktörer i Västerås.  

Under året har vi, liksom tidigare år, haft en ansträngd ekonomi för basverksamheten. Obalansen mellan 
projektmedel och verksamhetsmedel är fortsatt ett stort problem och påverkar arbetssituationen negativt.  
I praktiken har det inneburit att föreningens konstnärliga ledare (verksamhetsledare) kontinuerligt tvingats 
bidra med omfattande ideella arbetsinsatser för att initiera, planera och administrera de underfinansierade 
projekten.  
   Även föreningens ordförande har engagerat sig ideellt i en omfattning som på sikt inte är rimlig. Utöver att 
arbeta med strategiska frågor för att säkra Konstfrämjandet Västmanlands framtid har han också medverkat 
praktiskt i ett par av årets projekt, genom att tillsammans med Javad Mousavi (en av deltagarna i projektet En 
kulturvän) snickra och hjälpa till på andra sätt. 

Trots den ansträngda ekonomiska situationen upplever vi att vår position som en viktig aktör fortsatt stärkts. 
Vi har kunnat genomföra flera nyskapande projekt och samarbeten, och vår kompetens lyfts ofta fram som 
en viktig resurs i olika sammanhang. Något som återkommande bekräftas i de många kontakter vi har inom 
konstlivet; såväl lokalt som regionalt. 

Mellan hösten 2018 och sommaren 2019 vikarierade Förbundets verksamhetsutvecklare Patrick Kretschek 
för Anna Törrönen som konstnärlig ledare med stort personligt engagemang, och såväl praktiska som 
kreativa insatser. Från juli 2019 återinträdde Anna Törrönen i tjänst. 

Under året startades de nya projekten Lyktan, Konsthall Ur och Skur samt En kulturvän, med ekonomiskt stöd 
från bland andra Kulturbryggan, Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad samt Västerås konstmuseum.  



Projekt 

Ett Kulturliv För Alla - Konst  

Ett Kulturliv För Alla - Konst är ett 3-årigt regionalt projekt och ett samarbete mellan Region Västmanlands 
Kulturutveckling Konst, regionens samtliga 10 kommuner samt Konstfrämjandet Västmanland. Projektet stöds 
ekonomiskt av Kulturrådet genom ett utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet, och syftar till att 
utveckla konstområdet i Västmanland.  
   Konstfrämjandet Västmanland har haft en viktig roll som medarbetare i projektet, från förstudie till 
genomförande. I praktiken har det inneburit att Konstfrämjandets konstnärliga ledare arbetat i projektet 
tillsammans med Region Västmanlands kulturutvecklare konst, och deltagit i utvecklingen av samarbetet med 
regionens kommuner. Arbetet har bestått i att tillsammans med Regionens kulturutvecklare stötta 
kommunerna vid genomförandet av nya konstprojekt och kompetenshöjande insatser, samt ingå i nätverks- 
och utvecklingsarbete. Under 2019 arbetade Konstfrämjandet Västmanland i projektet under årets första 
hälft, men därefter pausades arbetet i samband med att förutsättningarna för en fortsatt finansiering 
undersöktes. Vid årsskiftet 2020 återupptogs arbetet i samma roll.  

Konsthall Ur och Skur och Leken med Linnea Hansander 

Efter det stora arbetet med regeringssatsningen Råby Planet, som Konstfrämjandet Västmanland 
genomförde på Råby i samarbete med Västerås konstmuseum och Statens konstråd, ställde vi tillsammans 
med Västerås konstmuseum frågan: ”Hur går vi vidare? - Hur skapar vi en kontinuerlig närvaro i området på 
ett hållbart sätt.”  
   Vi är väl etablerade på platsen och har i samarbete med Västerås konstmuseum och andra parter arbetat 
med nationellt uppmärksammade konstprojekt i området sedan 2015. Som ett resultat av den processen 
utvecklade vi i samarbete med Västerås konstmuseum ett projekt som vi upplever att blev mycket lyckat, och 
som har en stor potential att leva vidare på platsen.   

I juli startade vi projektet Konsthall Ur och Skur på Råby - en konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna 
och äldre under bar himmel. Arbetet var en stadsdelslek för alla åldrar där makthavare, allmänheten, 
näringslivet och föreningslivet bjöds in att leka med tanken på vad ett rum för kultur är och kan vara. I en 
outnyttjad del av lekparken mellan Tornsvalegatan och Lövsångargatan skapades under sommaren en 
mötesplats för workshops, stadsdelsmöten, knytkalas och odling i parken. I mitten av konsthallen byggdes 
det 10 meter långa Råbybordet efter ett koncept av formgivaren Vidar Hertov, som i samarbete med 
Konstfrämjandet Västmanland tog fram en ritning och en manual till ett kollektivt stadsdelsbord, enkelt att 
bygga själv. Runt bordet startades successivt odlingslådor upp som grannar, konstnärer och gäster bjöds in 
att forma och sköta om. Odlade gjorde bland andra: Art Lab Gnesta, Vallby friluftsmuseum, Råby bibliotek och 
Råby aktivitet och konferens, Västerås konstmuseum och boende i närområdet. 

Med stöd av Västerås stads sommarlovsaktivitetsmedel bjöd vi även in konstnären Linnea Hansander för att 
skapa ett konstverk tillsammans med barn på Fredriksbergsskolans sommarlovsfritids och andra som ville 
vara med. Linneas arbete Leken bestod av 10 workshops för barn och unga och avslutades med det 
gemensamma allkonstverket ”Det magiska ordet” på Konsthall Ur och Skurs avslutande gårdsfest och 
utställning den 31/8. 
   Vid tillfället genomfördes också ett scenprogram skapat i samarbete med musikern Jonas Filling och 
medverkade musiker, ”Det magiska ordet” med bland annat dockteater, och diktuppläsning av Irma Sohlman 
samt en presentation av den internationellt erkände konstnären Fikret Atay, tidigare fristadskonstnär i 
Örebro. Tillsammans med boende i området anordnades även fika och mat från olika kulturer; vi 
presenterade våra odlingslådor och hade aktiviteter för barn och unga. Festen var mycket välbesökt och 
uppskattad i området.  



Ängelsbergs Skulpturpark  

Som tidigare år fortsatte vårt samarbete med Engelsbergs konstgille med Skulpturutställningen i Ängelsberg, 
genom att styrelseledamoten Susanne Torstensson erbjöd sig att helt ideellt ta på sig rollen som 
kontaktperson från Konstfrämjandet Västmanland. Utställningen ”Väsen” invigdes den 25 maj och pågick 
fram till 22 september.  
   Inför 2020 inledde vi en dialog med Engelsbergs konstgille kring möjligheten att utveckla processerna och 
etablera en ny kuratoriell roll i utställningsarbetet. Dialogen landade i formuleringen av ett begränsat uppdrag 
för Susanne Torstensson att år 2020 för Konstfrämjandet Västmanlands räkning bidra med en rådgivande 
insats, mot en symbolisk ersättning från Engelsbergs konstgille. 

Ett nätverk för konstaktörer  

Som led i ett långsiktigt strategiskt arbete har en arbetsgrupp etablerats inom Nätverket för Konstaktörer i 
Västerås, i syfte att utveckla Nätverket till att omfatta hela regionen. Tyngdpunkten i de olika 
medlemsorganisationernas arbete skiftar, några är främst inriktade på att förmedla kunskap och upplevelser 
av konst, medan målet för andra i första hand är att stödja den enskilde konstnären i dennes yrkesutövning. 
Gemensamt för alla är emellertid en strävan att stärka bildkonsten och närliggande konstområdens ställning i 
Västerås kommun och i övriga delar av regionen.  
   Arbetsgruppen består av representanter från de olika organisationerna, som återkommande träffat 
regionråd Agne Furingsten för gemensamma samtal. Som ett resultat av detta gavs arbetsgruppen möjlighet 
att vid ett sammanträde i regionens samverkansgrupp för kultur/idrott presentera sin syn på konstens 
ställning i regionen.  
   Under de samtal som förts har också frågan om etablerandet av Ett resurscentrum för konst i Västmanland 
återkommande aktualiserats, med utgångspunkt i de prioriteringar inom bild och form som gjorts i den 
Regionala kulturplanen för Västmanland 2019 – 2022. 

Föreningens ordförande har också deltagit i de konferenser och seminarier som under året arrangerats av 
Regionkontorets Centrum för regional utveckling i anslutning till arbetet med RUS, Regional 
utvecklingsstrategi för Västmanlands län. Han har också för Nätverkets räkning avgivit ett remissvar på det 
färdiga dokumentet. 

En kulturvän 

En Kulturvän är ett integrationsprojekt med medel från Länsstyrelsen via Västerås stad. 
Projektets syfte är att utnyttja erfarenheterna från de i det föregående beskrivna projekten och de 
möjligheter konsten erbjuder till ett gemensamt skapande och nya kontakter, samt en meningsfull samvaro 
som överbryggar kulturella gränser. Projektledaren Wichanan Glunrawd har genom sin medverkan i Råby 
planet och Konsthall Ur och Skur kunnat bygga vidare på sina tidigare kontakter från att arbeta i området. 
   Arbetet rör sig över språkbarriärer och handlar om att titta på vad integration är och kan vara inom det 
konstnärliga fältet. Deltagare möts kring sina kompetenser och kulturella intresseområden oavsett 
språkkunskaper, och projektet möjliggör för människor med olika erfarenheter att mötas och skapa 
tillsammans. Projektet startades under hösten 2019 med träffar och workshops varannan onsdag, 
gemensamma studiebesök och utveckling av konstnärliga delprojekt som genomförs 2020.  



Lyktan  

Lyktan är en nystartad konceptuell tidskrift som lyfter fram flerspråkighet inom konstfältet och kommer att 
bevaka konstlivet i regionen och utveckla berättelser om konst på bl.a. arabiska, thailändska och svenska. 
Projektet har vissa medel för att verka även nationellt och samarbeten med andra distrikt kommer inledas 
under perioden. Projektet är finansierat av Kulturbryggan och är ett samarbetsprojekt med Förbundet som 
tillkommit på initiativ av Patrick Kretschek. Under 2020 har samarbete även inletts med Kulturutveckling, 
Region Västmanland. Tidskriften kommer att släppas under 2020 med mål att etableras långsiktigt.  

Skogen mellan oss 

Konstfrämjandet Västmanland är ett av sex distrikt som ingår i den interregionala samverkan som startat 
under 2019 och som genom projektet Skogen mellan oss kommer resultera i en rad aktiviteter under 2020. 
Utöver en gemensam ansökan, kommer vi att ansöka om Regionala projektmedel samt medel från Kulturrådet 
för Västmanlands del i projektet inför 2020 och undersöka möjligheterna till utökad samverkan med lokala 
parter. Under 2019 genomfördes en rad planeringsmöten och ett formuleringsarbete kring projektet. 
Projektet stöds ekonomiskt av Folkrörelsernas Konstfrämjande.  

Verksamhetsutveckling 

Under 2019 fortsatte samverkan med verksamhetsutvecklare Patrick Kretschek och Folkrörelsernas 
Konstfrämjande kring utveckling av verksamheten i linje med det nationella dialog- och utvecklingsarbete 
som pågår inom Förbundet. Detta skedde genom interregionala samarbeten, utveckling av projektidéer i länet 
och att en förstudie inleddes kring uppstart av ett lokaldistrikt i Norberg. Samtidigt fortsatte det strategiskt 
viktiga arbetet med att hitta vägar för en etablering av ett Resurscentrum för Konst i Västmanland.  
   Under hösten har vi också anslutit oss till ”LÖken”, eller mer formellt, den Lokala Överenskommelsen för 
Västerås: ett forum där civilsamhället kan mötas och hjälpas åt att utvecklas, såväl sinsemellan som i 
samverkan med Västerås stad. Ett beslut har också tagits att under 2020 ansöka hos Arvsfonden om medel 
för en fortsättning av vårt långsiktiga arbete på Råby, samt att vidareutveckla open source-projektet 
”Stadsdelsbord” som vi testat i Konsthall Ur och Skur, i samverkan med Förbundet.  
   Utöver detta har föreningens ordförande haft återkommande kontakter med Susanna Hodin, rektor för 
Västerås Konstskola, i syfte att gemensamt utveckla en strategi för att stärka skolans ställning i regionen och 
bredda rekryteringen till att omfatta grupper som är svagt representerade bland skolans elever.  
   Liksom under föregående år har Föreningens ordförande ingått i Folkrörelsernas Konstfrämjandets 
styrelses arbetsutskott, och Anna Törrönen varit personalrepresentant i styrelsen. Ett förhållande som ger 
oss goda förutsättningar att ha ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med de övriga distrikten runt om landet, 
och därigenom tillföra regionens konstliv nya idéer och impulser. 

Vid årsskiftet 2020 avslutade vi samarbetet med den ekonomiska redovisningsbyrån SamC/ABF och anslöt 
oss till Nätverkstan. Vi samverkar med Förbundet och andra distrikt kring hållbara lösningar för vår 
ekonomihantering och redovisning.  

Kompetensutveckling  

Vi arbetar i nära dialog med Folkrörelsernas Konstfrämjande i det utvecklingsarbete som pågår inom 
organisationen. Det sker genom ett omfattande erfarenhetsutbyte mellan distrikten och återkommande 
studiebesök till andra delar av landet. Under 2019 deltog vi i seminarier och samtal där vi erbjöds olika 
kompetenshöjande aktiviteter, som gästande föreläsare, utbildningar och dialogmöten.  

Distriktet arbetar efter den likabehandlingsplan vår organisation tagit fram och reviderat 2018. 



Likabehandlingsfrågor ser vi som ett ständigt pågående samtal kring makt och vem som tilldelas ansvar. Vi 
vill nå ut till alla som delar vår värdegrund och strävar i vårt arbete efter en spridning kring bl.a. ålder, kön 
och bakgrund. Hur vi talar och vad vi talar om är viktigt. Ordförande och konstnärlig ledare deltog i 
utbildningen ”Vidga normen” som del av förbundsstyrelsens aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.  

Folkrörelsernas Konstfrämjande deltar och sitter med i styrgruppen för Stockholms länsstyrelses projekt 
"Vidga normen", en analys- och handlingsmodell för att motverka diskriminering baserat på hudfärg inom 
organisationer. En ny likabehandlingsplan för 2020-23 arbetas fram med utgångspunkt i dessa erfarenheter. 

Konstfrämjandet Västmanland har återkommande arbetsplatsträffar för att stödja den samverkan som sker 
mellan verksamhetsutvecklare, distriktet och dess medarbetare. Under dessa möten sammanstrålar 
medarbetare kring planering, ansökningar och visioner för Konstfrämjandet Västmanlands framtid.  

Medlemsorganisationer  

Fastighetsanställdas förbund  
ABF Västmanland 
ABF Västerås 
Bostads AB Mimer 
Riksbyggen Västerås 
Engelsbergs konstgille 
Grafikverkstan Godsmagasinet 

Vi har under 2019 haft 21 enskilda medlemmar  
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Flerårsjämförelse

Avdelningens utveckling för de tre senaste räkenskapsåren i sammandrag.

2019 2018 2017
Verksamhetens intäkter 1 093 456 1 581 709 1 124 034
Verksamhetens kostnader -1 113 055 -1 586 347 -1 102 932
Verksamhetens resultat -19 599 -4 638 21 102
Årets resultat -19 625 -4 753 21 025
Balansomslutning 1 417 408 221 606 648 792
Eget kapital -10 967 8 658 13 412
Soliditet, % 0 4 2
Eget kapital i % av omsättningen 0 1 1
Kassalikviditet, % 99 104 102
Nyckeltalsdefinitionerna framgår av not 1

Eget kapital

Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital
Eget kapital 2018-12-31 8 658 8 658
Årets resultat -19 625 -19 625

Eget kapital 2019-12-31 -10 967 -10 967

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 8 658
Årets resultat -19 625
Summa -10 967
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning -10 967
Totalt -10 967
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Resultat och ställning

Avdelningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1
Landstingsbidrag 70 000 60 000
Kommunbidrag 20 000 0
Tillfälliga bidrag 2 748 746 1 066 929
Medlemsavgifter 6 150 7 500
Övriga verksamhetsintäkter 248 561 447 280

Summa verksamhetens intäkter 1 093 457 1 581 709

Verksamhetens kostnader
Material- och externa verksamhetstjänster -140 395 -591 243
Övriga externa kostnader -126 901 -153 969
Personalkostnader 3 -845 760 -841 134

Summa verksamhetens kostnader -1 113 056 -1 586 346

Verksamhetens resultat -19 599 -4 637

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 -116

Summa -26 -116

Resultat efter finansiella poster -19 625 -4 753

Årets förlust -19 625 -4 753
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 750 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 252 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 284 157 379

Summa kortfristiga fordringar 21 286 157 505

Kassa och bank
Kassa och Bank 1 396 122 64 101

Summa omsättningstillgångar 1 417 408 221 606

Summa tillgångar 1 417 408 221 606
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital
Balanserad vinst resp. ansamlad förlust 8 658 13 411
Årets förlust -19 625 -4 753

Eget kapital vid årets slut -10 967 8 658

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 555 2 835
Skulder till intresseföretag 0 50 000
Aktuella skatteskulder 14 150 8 880
Övriga kortfristiga skulder 4 28 116 30 351
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 1 381 554 120 882

Summa kortfristiga skulder 1 428 375 212 948

Summa eget kapital och skulder 1 417 408 221 606
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 
det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas 
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor 
som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. 

I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att 
täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 
bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar 
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som 
organisationen fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
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Övriga intäkter 

Övriga intäkter beror på föreningens huvudsakliga verksamhet. Intäkter som i en förening är att 
klassificera som övrig intäkt kan i en annan klassificeras som huvudintäkt och redovisas därmed 
högre upp i resultaträkningen. Varje förening måste se över hur olika intäkter ska klassificeras under 
intäkter.

Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär till exempel kan vara en realisationsvinst 
vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna försäkringsersättningar. I det fall 
övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.
Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Inkomstskatt

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som 
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar minskat med lager och pågående arbeten genom kortfristiga skulder  
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Not 2 Bidrag

2019 2018

Projektbidrag 2 102 000 555 000
Balansering projektbidrag -1 353 254 511 929

Summa 748 746 1 066 929

Not 3 Anställda och personalkostnader

2019 2018

Medelantalet anställda 2 2

I beräkningen för medelantalet anställda har vi tagit med alla anställda som erhållit lön och övriga
förmåner över 0,5 prisbasbelopp per år, vilket för år 2019 är 23.250 kr/år. För att kunna få en
rättvisande bild har antalet timmar ställts i relation till normal arbetstid per avtalsområde.

Löner och andra ersättningar
Löner anställda 521 875 518 602
Övriga löner 73 146 104 856

Summa 595 023 623 460

Sociala kostnader
Pensionskostnader 65 952 30 012
Övriga sociala kostnader 184 786 185 739

Summa 250 738 215 751

Pensionsåtagandena är tryggade i KP Pension & Försäkring.

Övriga personalkostnader 0 1 925

Totala personalkostnader 845 761 841 136

Totalt under 2019 har lönebidrag erhållits med 247 tkr. Dessa redovisas som övriga
verksamhetsintäkter i årsredovisningen.
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Not 4 Andra kortfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31

Personalskatt 11 933 12 929
Sociala kostnader 16 183 17 422

28 116 30 351

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 40 424 58 458
Balansering projekt 1 326 510 44 057
Upplupna sociala avgifter 12 701 18 367
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 1 918 0

Summa 1 381 553 120 882

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman ______-___-___ för fastställelse.

____________________ ______-___-___

Leif Jonsson Anna Törrönen
Ordförande

Teresa Binbach Susanne Torstensson

Nora Kvassman Susanne Hodin

Malin Andersson
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Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Per Lithammer Cecilia Åkerberg





Verksamhetsplan 2020  

Inledning - Covid-19 

I skrivande stund står vi mitt i en ny situation, med en global pandemi som inte lämnar någon oberörd. Vi ser 
hur människor i samhället drabbas, hur vårdpersonal med stort mod vårdar patienter. Vi ser de ekonomiska 
konsekvenserna i världen och hur de platser som en gång kändes nära nu tillfälligt blivit onåbara. Vi försöker 
alla kollektivt anpassa oss till nya sätt att röra oss, leva och arbeta. Pandemin påverkar också hur vi 
människor verkar, tar del av och utövar konst.  
Yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare, som redan före pandemin levde i ekonomisk osäkerhet, 
drabbas särskilt hårt just nu. Det är ett faktum som vi vill uppmärksamma genom att i vårt arbete lyfta fram 
vikten av konst och kultur i samhället.  
Vi arbetar för att inte ställa in utan ställa om, enligt rådande rekommendationer och med våra deltagares 
förtroende. Vi letar nya former för vårt arbete och vill samtidigt ge röst åt konstens stora och viktiga roll i ett 
demokratiskt samhälle.  
Vi, som många andra inom konstområdet, har en skör grund att stå på och vi vet också att det vi gör är viktigt. 
Just nu – i denna stund – genomför vi det vi kan, skjuter fram viss planerad verksamhet och avväger, utför 
riskanalys och tar beslut i våra egna konstprojekt, samt tillsammans med Kulturutveckling Region 
Västmanland och länets kommuner i Ett kulturliv för alla - Konst. Vi vet inte riktigt hur sommaren och hösten 
kommer att se ut, men vi gör allt vi kan för att fortsätta säkra konstens plats i samhället, säkra vår fortsatta 
verksamhet och skapa arbetsmöjligheter för konstnärer här och nu.  

Lägesrapport 

Konstfrämjandet Västmanland har i nuläget en skör men förhållandevis stabil ekonomi. Det som gör 
situationen särskilt skör är det stora projektberoendet. Ofta genomför vi projekt som inte riktigt täcker alla 
lönekostnader. Och anställda, liksom ordföranden, tvingas kompletterar med ideell arbetstid i en omfattning 
som inte är långsiktigt hållbar. Konstnärlig ledare avsätter också största delen av sin arbetstid som 
projektmedarbetare, vilket gör att tiden för verksamheten blir begränsad. Utöver detta lägger vi ned mycket 
tid på att utveckla och formulera nya projektidéer. Det är ett arbete som har varit framgångsrikt, vilket tydligt 
illustreras av vår budget, där ca 90 % utgörs av olika projektbidrag. Men det tär på krafterna! 

      2019     2018      2017                       2016  
Bidrag från regionen    70 kkr                     70 kkr                      57 kkr                    55 kkr 
Bidrag Västerås kommun                  20 kkr                     0 kkr                      15 kkr                     15 kkr 
Uppdrag, projektbidrag                     1 003 kkr     1 512 kkr     1 052 kkr     376 kkr 
Totalt                     1 093 kkr                1 582 kkr                1 124 kkr              446 kkr 

Merparten av projektbidragen kommer också från bidragsgivare utanför regionen, vilket i ekonomiska 
termer skulle kunna uttryckas som att regionen och Västerås kommun fått en ”extremt god avkastning på det 
insatta kapitalet”.  
Vi fyller en viktig funktion i regionen och i Västerås stad, som samarbetspartner, som rådgivare och som 
medarbetare i processer där vi alla arbetar mot samma mål: att förbättra konstens förutsättningar i 
Västmanland. För oss är det en stor och angelägen uppgift, men vi känner en stor frustration på grund av att 
vi aldrig har kunnat landa i en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.  

Vi har sedan 2015-2016 målmedvetet arbetat för att förnya vår verksamhet, och fokuserat på att utveckla 
former för en deltagarbaserad konst. Det är ett arbete som har rönt nationell uppmärksamhet och lagt 
grunden för en rad viktiga samarbetsprojekt. Den spetskompetens vi har erövrat inom området har också 
varit av stor betydelse för vårt samarbete med Region Västmanland och länets samtliga kommuner.  



Vi står längst fram i utvecklingsarbetet av det regionala konstlivet och har tack vare vår drivkraft och våra 
ideella insatser tagit viktiga strategiska steg mot målet att långsiktigt säkra Konstfrämjandet Västmanlands 
framtida roll i länet.  

Genom det arbete som gjorts, och görs, av Förbundets verksamhetsutvecklare Patrick Kretschek, och 
genom sin konstnärliga kompetens, har han fungerat som en viktig katalysator för nya projekt och 
möjligheter, som också haft en avgörande betydelse för föreningens växande projektfinansiering. 

Vi har också en duktig medarbetare i projektledare Wichanan Glunrawd som med sin utbildning, 
internationella erfarenheter och sin kunskap och fallenhet för samarbetsprojekt och kontakt med människor 
har blivit en viktig del i organisationen. Vi har kunniga och kompetenta Tamador Ibrahim som arbetat i olika 
roller inom Konstfrämjandet Västmanland, samtidigt som hon som ny i Sverige lärt sig språket, och nu får 
möjligheten att använda sin kompetens som journalist i det viktiga arbetet med Lyktan. Vi har även knutit en 
professionell journalistisk kompetens till projektet i Lars Lovén, som i sin roll som redaktör för Lyktan 
kommer att lotsa arbetet framåt.  

Utöver detta har vi återkommande samarbeten med olika nyckelpersoner som vi lärt känna genom 
samverkan i olika projekt. Ett, av många exempel på detta, är att föreningens ordförande under våren aktivt 
medverkat vid bildandet av föreningen Svensk Form Västmanland. 

Vi ställer om  

Efter fem år i Konstfrämjandet Västmanland och fyra år som Verksamhetsledare/Konstnärlig ledare kommer 
Anna Törrönen att avsluta sitt uppdrag till förmån för sitt eget konstnärskap. Eftersom Anna under åren 
agerat som ”spindeln i nätet” i all vår verksamhet är det av yttersta vikt att överlämningen av den kunskap 
och de erfarenheter hon samlat på sig kan föras vidare på ett bra sätt. Under åren har hon reflekterat mycket 
över hur arbetet skulle kunna omfördelas och förbättras. 

För att underlätta den rekryterings- och omställningsprocess som härigenom blir aktuell skriver Anna en 
handlingsplan med förslag som kan användas som ett underlag i omställningsarbetet. Hon föreslår en ny 
modell för att driva verksamheten, där ansvarsuppgifter delas upp inom ett team av två 
verksamhetsansvariga (konstnärlig ledare och verksamhetsledare) och nya rutiner upprättas för hantering 
av scheman och arbetsuppgifter. Vidare kommer Anna att ge förslag till styrelsen på hur en närmare kontakt 
mellan styrelse och verksamhet skulle kunna upprättas, samt nya rutiner för att identifiera hög 
arbetsbelastning.  

I nuläget arbetar Anna Törrönen 16 timmar i veckan som projektmedarbetare i Ett kulturliv för alla - Konst 
och 4 timmar i veckan med alla övriga uppgifter. För att hinna med en rekryterings- och 
överlämningsprocess föreslås att överlämnandet delas upp i olika etapper och att Anna vid behov kan finnas 
med som arvoderad rådgivande även under en period efter överlämningen. Målsättningen är att kunna 
provanställa en ny konstnärlig ledare under sommaren.  

Projekt 2020 

I skrivande stund arbetar Konstfrämjandet Västmanland med projekten En kulturvän och Lyktan. Utöver det 
arbetar vi också med Konsthall Ur och Skur, kopplat till En kulturvän. Samtidigt som vi står inför uppstarten av 
En konsthall i Skogskanten, som är en del av projektet Skogen mellan oss, som vi hittills finansierat med medel 
från Region Västmanland, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Kulturrådet.  
Under 2020 avslutas det regionala projektet Ett kulturliv för alla - Konst, som nu är inne på sitt tredje 
projektår och som vi är medarbetare i. Under hösten 2020 startar förhoppningsvis ASK - Arbetsfält för 
samtida konst, inom ramen för vilket Region Västmanland har för avsikt att fortsätta vidareutveckla konsten i 



regionen. I planen för detta ingår även att undersöka förutsättningarna för att etablera Ett Regionalt 
Resurscentrum för Konst. En fråga som vi drivit tillsammans med Nätverket för Konstaktörer i Västerås, och 
som vi hoppas ska kunna bli nyckeln till vår nya roll i Västmanland. 

Strategiskt arbete — för en hållbar framtid 

Utgångspunkten för vår målsättning avseende ett Regionalt resurscentrum för konst i Västmanland är att det 
ska vara en självständig kulturinstitution med Konstfrämjandet Västmanland som huvudman, i nära 
samarbete med det regionala Nätverk för konstaktörer, som vi avser att bygga upp tillsammans med 
representanter för Nätverket för konstaktörer i Västerås.  
Som ett led i arbetet planerar Konstfrämjandet Västmanland, tillsammans med representanter för Nätverket 
för konstaktörer i Västerås och Kulturutveckling Region Västmanland en turné i länet, med syfte att diskutera 
och bekräfta samarbetsformerna. 

Ovanstående målbild med Konstfrämjandet Västmanland som fristående institution med en grundläggande 
verksamhetsfinansiering och ett fristående regionalt uppdrag har kommit till som ett svar på den ekonomiska 
problematik vi beskrivit och behovet av en långsiktig hållbar lösning, samt ett av medlemmarna i Nätverket 
för konstaktörer i Västerås tydligt uttalat behov. Liknande organisationer har visat sig vara ett effektivt stöd 
för det lokala konstlivet i andra regioner. 

Vi ser också fram mot ett fortsatt nära samarbete med Folkrörelsernas Konstfrämjande och en 
vidareutveckling av det kunskapsutbyte, samarbeten och dialog med andra distrikt inom Konstfrämjandet, 
som är viktiga delar i att stärka Konstfrämjandet Västmanlands kompetens och räckvidd.  



Ekonomisk plan 2020 

Intäkter 

Verksamhet 

Delsumma 128 865 kr 

Projekt 

Delsumma 1 961 921 kr 
Totalt 2 090 786 kr  

Utgifter 

Verksamhet

Delsumma 128 865 kr 

Verksamhetsbidrag Region Västmanland 83 000

Verksamhetsbidrag Västerås stad 15 000

Regional turné - Resurscentrum för Konst (ej bekräftat) 20 000

Curatorsuppdrag Engelsbergs konstgille inkl. reseersättning 3 965

Medlemsavgifter 6 900

Ett kulturliv för alla - Konst 200 000

En Kulturvän 2020 343 857

Lyktan 2020 778 064

En konsthall i Skogskanten — Skogen mellan oss 340 000

ASK - Arbetsfält för samtida konst (Ej bekräftat) 200 000

Intäkter från samarbete i övriga projekt (T.ex Bäckby, Try it Råby etc) 100 000

Admistrationskostnader Nätverkstan/Fortnox 35 000

Lönekostnader Tjänst 1 10% — 6 mån 30 000

Lönekostnad Tjänst 2  10 % - 6 månader 30 000

Resor och kompetensutveckling 3 900

Övriga verksamhetskostnader (förbrukningsmaterial, möten, kommunikation) 3 000

Regional turné - Resurscentrum för Konst (ej bekräftat) 20 000

Curatorsuppdrag Engelsbergs konstgille inkl. reseersättning 3 965

Medlemsavgift förbundet 3 000



Projekt* 

Delsumma 1 961 921 kr 
Totalt 2 090 786 kr 

*Ca 5 % av projektkostnaderna budgeteras för administrationskostnader, projektbevakning och redovisning. Dessa 
medel  delfinansierar lön för personal utöver eventuellt löpande arbete i projekten och redovisas i projektbudget.  

Ca 30 000 kr i utställningsersättning beräknas tillfalla Konstfrämjandet Västmanland. Dessa medel administreras via 
förbundet och tas därför inte upp i ovanstående budgetplan.  

Utöver ovan redovisade medel räknar vi med nystartsstöd i anslutning till två av våra medarbetares anställningar. 
Dessa summor motsvarar  beräknad skattekreditering på 7 855 kr per månad + 6 284 kr per månad och balanseras i 
projekten En kulturvän och Lyktan. 

Ett kulturliv för alla - Konst 200 000

En Kulturvän 343 857

Lyktan 778 064

En konsthall i Skogskanten — Skogen mellan oss 340 000

ASK - Arbetsfält för samtida konst (Ej bekräftat) 200 000

Övriga samarbeten (T.ex Try It Råby, samarbete i Bäckby) 100 000


