
 

Svar på interpellation från (V) angående sommarlovs-lajv på Östra holmen 

Anna Maria Romlid (V) har i en interpellation ställt tre frågor till mig gällande sommarlovs-lajv på Östra 

holmen. Detta är mina svar: 

1. Är detta ett resultat av besparingar i kulturnämnden?  

Svar: Nej, det är inte fråga om någon besparing hos kulturnämnden. Sommarlovsaktiviteten sommarlovs-

lajv har aldrig varit en del av föreningsstödet från kulturnämnden utan har genom åren utvecklats, 

bedrivits och finansierats genom exempelvis statsbidrag och/eller beställningar från barn- och 

utbildningsförvaltningen. 2020 försvann den tidigare statsbidragsfinansieringen, men kultur-, idrotts- och 

fritidsförvaltningen löste situationen genom kvarvarande medel från delegationen mot segregation. 

2. Hur kommer majoriteten säkerställa att det kommer att bli sommarlovs-lajv på 

Östra holmen i sommar igen?  

Svar: Som ovan nämnt finns inte några medel avsatta i kulturnämndens ram för en sommarlovsaktivitet av 

sommarlovs-lajvs omfattning. Då organisationen bakom aktiviteten, Lajvverkstaden, drivs som ekonomisk 

förening finns inte heller någon möjlighet till traditionellt verksamhetsstöd enligt idag gällande regelverk. 

Så sent som 4 april 2021 kom dock ett efterlängtat besked från regeringen om statsbidrag för smittsäkra 

sommarlovsaktiviteter. Bidragen kan rekvireras från månadsskiftet april-maj. För Västerås del bör 

tilldelningen bli minst två miljoner kronor och jag har säkerställt att detta är medel som kan komma en 

aktivitet som sommarlovs-lajv till del och därefter har tjänstepersoner på kultur-, idrott- och 

fritidsförvaltningen åtagit sig att skyndsamt åstadkomma en lösning som kan säkerställa sommarlovs-lajv 

på Östra holmen även sommaren 2021. 

3. Finns det en ambition från majoriteten att ta fram en långsiktig finansiering för 

sommarlovs-lajv på Östra holmen?  

Svar: Just nu pågår ett omfattande arbete med att reformera kulturnämndens former för stöd till det lokala 

kulturlivet. Aktörer som Lajvverkstaden är ett utmärkt exempel på organisationer som genom sin 

driftform stängts ute från att ta del av verksamhetsstöd från kommunen. Från 2022 kommer detta att vara 

förändrat i grunden, vilket skulle möjliggöra exempelvis beslut om flerårigt stöd. Om sommarlovs-lajv blir 

föremål för detta är dock naturligtvis en fråga att reda ut i dialog med Lajvverkstaden och kommer vara en 

del av nämndens verksamhetsplanearbete.  

Med detta anser jag interpellationen vara besvarad. 

Västerås 2021-04-12 

 

Markus Lindgren (MP) 

ordförande i kulturnämnden 



 
 

Interpellation till Markus Lindgren (MP), kulturnämndens ordförande 

 

Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen? 

Det har kommit till vår kännedom att sommarlovs-lajv på Östra holmen återigen är hotad. Strax 

innan jul fick LajvVerkstaden beskedet att årets bidrag från kommunen var en minskning med hela 82 

%.  

Lajvet har varit mycket uppskattat under de elva åren som det har varit verksamhet. Sommarlovs-

lajvet i Västerås ligger också som inspiration och förebild för andra kommunen som Nacka, Enköping 

och Uppsala där också liknande verksamhet har startats upp. 

För vänsterpartiet är det viktigt att olika kostnadsfria meningsfulla aktiviteter erbjuds på sommaren 

för barn och ungdomar i Västerås. Sommarlovs-lajv är en viktig del att bidra till ett spännande 

sommarlov. Där lajvet har lockat till lek, fantasi, kreativitet, kamratskap och naturupplevelser. 

Lajvet på Östra holmen har tidigare varit en del av Västerås stads satsning på sommarlovsaktiviteter 

och sommarjobb. Med lajvet så får 7 ungdomar under 4 veckor sommarjobb. 

 

Mina frågor är därför: 

- Är detta ett resultat av besparingar i kulturnämnden? 

- Hur kommer majoriteten säkerställa att det kommer att bli sommarlovs-lajv på Östra holmen 

i sommar igen? 

- Finns det en ambition från majoriteten att ta fram en långsiktig finansiering för sommarlovs-

lajv på Östra holmen? 

 

 

Anna Maria Romlid (V) 
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