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Svar på nämndinitiativ från Artemis Lumarker
(V) om införande av gästkort för musik- och
teaterutbud
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
1. Att ge kulturförvaltningen i uppdrag att i samband med Mål och budget för 2021
presentera ett förslag på införande av gästkort enligt de intentioner som finns i
initiativet från Vänsterpartiet.
2. Att därmed anse initiativet besvarat.

Sammanfattning

Vänsterpartiet föreslår att kulturförvaltningen ska utreda frågan om möjligheten att
under år 2021 införa gästkort (lånebiljetter). Syfte är att möjliggöra för fler att
kostnadsfritt ta del av olika föreställningar till exempel på Uppsala Konsert & Kongress,
Uppsala stadsteater eller Reginateatern. Kortet föreslås distribueras via kommunens
bibliotek.

Ärendet
Förvaltningen anser, det är angeläget att fler än idag ska ha möjlighet att ta del av olika
kulturarrangemang. Särskilt viktigt är det att nå den unga befolkningen och de som på
olika sätt har lång till olika kulturinstitutioner, både geografiskt och socioekonomiskt.
I initiativet från Vänsterpartiet föreslås att en utredning ska göras av förvaltningen och
presenteras i september. Utredningen ska bland annat redovisa kostnader för att
inrätta ett gästkort och om nämnden vill gå vidare med ett gästkortssystem ska det i så
fall föreslås finansierat Mål och budget för 2021.

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Mittenstyret och Vänsterpartiet har aviserat den 1 juli i samband med en pressträff att i
Mål och budget för 2021 kommer 200 000 kronor per år under två år avsättas för en
satsning på kulturbiljetter som ska kunna användas på kommunens egna scener.
Efter att Mål och budget för 2021 har antagits av kommunfullmäktig avser
kulturförvaltningen presentera ett förslag för kulturnämnden angående hur en
satsning på gästkort för musik- och teaterutbud skulle kunna genomföras.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturförvaltningens stab.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i 2020 år budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-02
Bilaga 1 Nämndinitiativ från (V) – Gästkort åt alla.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturkontoret

Nämndinitiativ i Kulturnämnden

2020-01-23

GÄSTKORT ÅT ALLA
Uppsala kommun har ett musik- och teaterutbud för alla åldrar som är brett, professionellt,
aktuellt och levande. I innerstan ligger kommunens största teater- och musikscener som
Uppsala Stadsteater och Uppsala Konsert och Kongress (UKK), scener där publiken får
möjlighet att ta del av föreställningar och konserter med internationella och lokala artister. I
vår kan invånare och besökare följa med Bröderna Lejonhjärta på Uppsala Stadsteater, höra
Les Amazones d’Afrique på UKK eller skratta till Sissela Kyle på Reginateatern. Ett
mångfacetterat och rikt kulturutbud vi Uppsalabor ska vara stolta och glada för.
Vänsterpartiet arbetar och verkar för att det ska vara möjligt för alla att ta del av kulturlivet i
kommunen. Att alla ska ha råd att ta barnen på en teaterföreställning på Uppsala Stadsteater
eller som lågavlönad kunna höra sin favoritartist på UKK. Kultur ska vara för alla – inte bara
för de med mest pengar i plånboken.
Något som vi i Vänsterpartiet dock inte är glada över är de höga biljettpriserna på stadens
scener. Det är sällan som en biljett är lågt prissatt utan oftast är de dyra på UKK och Uppsala
Stadsteater. Visserligen ordnas en del evenemang med fritt inträde, vilket är väldigt bra men
fortfarande är mycket av det fina utbudet uteslutet för många att ta del av. Medborgare har
helt enkelt inte råd hur gärna de än vill se, bilda, förkovra sig. Det har att göra med faktorer
som artisters arvode, lokalkostnader och så vidare men det ska inte få vara ett hinder för att
alla som vill ska kunna ta del av kulturutbudet.
För att möjliggöra för fler att ta del av Uppsala kommuns stora kulturutbud föreslår
Vänsterpartiet därför att det på biblioteken ska gå att låna gästkort som kan användas för att
gå på föreställningar och konserter. De så kallade gästkorten borde gå att koppla till
exempelvis Uppsala Stadsteater, UKK och Reginateatern för att fler ska kunna gå på
arrangemang hos de nämnda. På detta sätt kan alltså kommuninvånare låna gästkort för att
gå på teater och ta del av Uppsalas kulturutbud. Gästkorten kan höra till särskilda platser
som reserveras för gästkortsinnehavarna. Viktigt är då också att dessa platser är bra platser,
det ska inte upplevas som att kommunens gästkort betyder budgetplatser. Alla ska kunna
använda gästkorten för att få en kulturupplevelse att berätta om.
Systemet med gästkort kan med fördel inspireras av det som finns på andra håll, till exempel
det vid Helsingfors Centrumbibliotek/Ode. I Finland har det sedan länge varit möjligt att låna
”gästkort” till idrottsarenor. Viktigt är självklart hur det ska se ut rent praktiskt med behovet av
bibliotekskort, antal gästkort som kan lånas åt gången av en person, hur själva bokningen av
platser ska se ut.
Genom att erbjuda möjligheten att ”låna” gästkort till kulturinstitutioner ökar möjligheten till att
ta del av Uppsala kulturutbud på samma villkor. Med detta blir kulturlivet i Uppsala mer
jämlikt, inkluderande och tillgängligt för alla kommuninvånare. Dessutom kan detta locka och
öppna upp för en ny publik. Uppsalas rika kulturscener skulle bli än mer bli till för alla. Andra
fördelar skulle vara mer fullsatta föreställningar vilket lockar fler kulturutövare
och närmare kontakt mellan såväl kulturen och invånarna som mellan
kommunens egna anställda.
Vänsterpartiet

www.uppsalavanstern.se

Med anledningen av detta yrkar Vänsterpartiet:
att uppdra till Kulturförvaltningen att snabbutreda möjligheten att under år 2021 införa så
kallade gästkort (lånebiljetter) hos biblioteken som kan möjliggöra att kostnadsfritt få uppleva
föreställningar exempelvis på Uppsala Konsert & kongress, Uppsala Stadsteater eller
Reginateatern,
att i det fall nämnden vill gå vidare med ett gästkortssystem ska det föreslås finansieras i
fullmäktiges mål och budget 2021,
att utredningen ska presenteras senast i september 2020 för kulturnämnden med olika
förslag som innehåller ekonomisk kalkyl och tänkbar utformning.

Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V)

