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STÄRK KULTURFÖRETAGENS FÖRMÅGA TILL SJÄLVFINANSIERING. FRÅN KRIS TILL 
KRAFT FÖR VÄSTERÅS KULTURELLA OCH KREATIVA VERKSAMHETER.

Pandemin med dess restriktioner har slagit hårt mot Västerås fria aktörer och kulturella 
kreativa företagare. Likt andra företag inom upplevelseindustrin belädes de under pandemin i 
stort sett med näringsförbud. Något som i sin tur drivit på kulturaktörernas skapande av nya 
innovativa lösningar för att nå ut och fram till västeråsaren. Framför allt genom användning 
av digital teknik och nya metoder har många västeråsare upptäckt och tagit del av nya 
kulturslag. Den inneboende innovationskraften hos det kulturella och kreativa näringslivet är 
en styrka för samhället. Något att ta tillvara, förädla och främja.

Det kulturella och kreativa näringslivet har inte ställt in, utan gjort allt för att ställa om under 
pandemin. Ställa om för att nå ut med kultur till västeråsarens vardag. Omställning till nya 
digitala format ställer krav på nya affärsmodeller och nya sätt att finansiera det egna 
skapandet. Ett kunskapsområde som redan innan pandemin var eftersatt, enligt näringen 
själv.

Befintliga stöd- och främjarstrukturer med utbildningsinsatser inom entreprenörskap, 
marknadsföring och försäljning tar ofta avstamp i den marknadsdrivna ekonomin, snarare än 
den passionsdrivna. Detta får till följd att den passionsdrivna näringen inom kultur och 
kreativitet inte hittar till befintliga stödstrukturer.

Det finns föreläsare och utbildningar som matchar det passionsdrivna näringslivet, som tar 
avstamp i kulturskapares entreprenörskap. Utbildningar som utgår ifrån kulturföretagarens 
drivkrafter och översätter den marknadsdrivna ekonomins mekanismer till den 
passionsdrivna. Därmed vässas kulturföretagares entreprenörskap och förmåga till ökad 
självfinansiering. Något som i sin tur främjar principen om ”en armlängds avstånd” då fria 
aktörer och det kulturella och kreativa företagare blir mindre avhängiga av finansiering från 
det offentliga.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Moderater:

• att Västerås stad Kulturnämnd budgeterar för upphandling av utbildningsserie; 
seminarier varvat med workshops, med genomförande under 2022.

• att fria aktörer och kulturella och kreativa företag i Västerås bjuds in att kostnadsfritt 
delta i utbildningsserien.

• att utbildningsseriens uppgift är att stärka de fria aktörernas och de kulturella och


