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§ 114 Dnr KUN 2021/00140-7.0.2 

Beslut - Arrangörskriterier Västerås Kulturnatt 

Beslut 

1. Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 

arrangörskriterier för Västerås kulturnatt 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 

Efter 2019 års kulturnatt beslutade staden att plocka hem 

samordningsuppdraget för kulturnatten som tidigare genomförts på uppdrag 

hos Växhuset ekonomisk förening. I samband med att hitta formen för 

Västerås kulturnatt, nu samordnad i egen regi, föreslår förvaltningen att 

kulturnämnden fattar beslut om de arrangörskriterier som ska gälla de 

aktörer som önskar delta under kulturnatten.  

Vid en omvärldsbevakning av likande kulturnattsarrangemang konstateras 

att de flesta har någon form av kriterier för arrangörer som deltar i 

arrangemanget samt konsekvenser om en arrangör bryter mot kriterierna. 

Västerås Kulturnatt har även tidigare år haft riktlinjer för arrangörer under 

Kulturnatten. Förvaltningens förslag är ett tillägg och förtydligad av dessa.   

Förvaltningen har också i arbete med att skriva fram nya arrangörskriterier 

konstaterat att majoriteten av de som tidigare år varit arrangörer under 

kulturnatten även kommer kunna möta dessa nya kriterier och därför 

kommer kunna fortsätta vara arrangörer under Västerås Kulturnatt.  

Med arrangörskriterier är syftet att säkerställa ett kulturnattsprogram fyllt 

med kulturupplevelser/föreställningar/uppvisningar/interaktioner som också 

följer svensk lagstiftning och med tydlig ansvarsfördelning. Förvaltningen 

vill med tydliga kriterier skapa förutsättningar för god samverkan med de 

aktörer som önskar delta under kulturnatten. Alla som följer 

arrangörskriterierna är välkomna att arrangera programpunkter under 

Västerås kulturnatt. 

Förvaltningens förslag på arrangörskriterier för Västerås kulturnatt är:  

Arrangör är den som stadigvarande har en scen eller en lokal där det bedrivs 

publik kulturverksamhet. Arrangör är också den funktion inom kultur-, 

idrotts-, och fritidsförvaltningen som har samordningsansvar för Västerås 

kulturnatt.  

Genom att anmäla en programpunkt är arrangören införstådd med att 

kulturnämnden inte ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för de 

programpunkter som arrangören anmäler till kulturnattens program.  

Programpunkter kan innebära en 

upplevelse/föreställning/uppvisning/interaktion/föredrag som lyfter Västerås 
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kulturliv/-aktörer. Till detta räknas inte försäljningsstånd, informationsbord, 

informationsträffar, utdelning av flyers eller likande.     

Programpunkter ska följa svensk lagstiftning. Arrangören har ett särskilt 

ansvar att säkerställa att programpunkter inte innebär eller kan uppfattas som 

förtal, hets mot folkgrupp eller brott mot diskrimineringslagen.  

Arrangörer ska med sina programpunkter sträva efter att nå nya målgrupper 

och bidra till alla människors rätt, att på lika villkor, delta i kulturlivet 

oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionsvariation, etnicitet, 

bakgrund, utbildning och inkomst. 

Programpunkter för barn och ungdomar ska ske i en alkoholfri miljö. 

Programmet ska vara gratis för besökaren och genomföras inom det område 

och under de tider Västerås kulturnatt genomförs  

Västerås stad förbehåller sig rätten att av det från arrangören inskickad 

materialet skapa ett så attraktivt, lättöverskådligt och tydligt program för 

besökaren som möjligt.  

Västerås stad förbehåller sig också rätten att plocka bort programpunkter ur 

programmet  

Västerås stad förbehåller sig också rätten att exkludera arrangör som bryter 

mot ovanstående kriterier 

Förvaltningen föreslår att paragrafen förklaras omedelbart justerad för att så 

fort som möjligt kunna öppna för registrering av arrangörer till Västerås 

kulturnatt 2021.  

Yrkanden 

Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Karin Engelholm  

 

 


