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Besöksadress: Stationsgatan 12 
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Svar på nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) 
”Dags för en Kulturbank i Uppsala”  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 

1. att anse att initiativet är besvarat med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Ylva Larsdotter (V) har på nämnden den 7 oktober 2020 lämnat ett initiativ med 
förslaget att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda förutsättningar för en kulturbank 
i Uppsala kommun. Kommunen bevakar pågående utveckling av Fritidsbanken i andra 
kommuner och kulturförvaltningen återkommer med information om en möjlig 
utveckling i Uppsala kommun. Förvaltningen föreslår att nämnden anser initiativet 
besvarat med föredragningen i ärendet. 

Föredragning 

Ylva Larsdotter (V) lämnade vid nämnden den 7 oktober 2020 ett nämndinitiativ där det 
föreslås: 
att uppdra till Kulturförvaltningen att i enlighet med skrivelsens intentioner utreda och 
återkomma senast i mars 2021 med förslag på tänkbar utformning och budgetkalkyler 
på hur Uppsala kommun kan starta och driva en kulturbank. 
 
En kulturbank invigdes i Västerås under 2020, finansierad med externa bidrag. I 
Uppsala kommun finns en struktur kallad Fritidsbanken, där kommuninvånare kan 
låna fritidsutrustning av olika slag utan kostnad i 14 dagar. Det finns två Fritidsbanker 
belägna i Föreningshuset Kontakten i Gottsunda och i UTK-hallen i Gränby. Företeelsen 
är ett nationellt koncept som finns i nästan hundra kommuner i landet. Fritidsbanken i 
Uppsala är ett samarbete mellan Region Uppsala, RF/SISU Uppland och Uppsala 
kommun, samordnat av stadsbyggnadsförvaltningen. 
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I nuläget ligger Fritidsbankers fokus på att låna ut material för idrotts- och 
friluftsverksamhet. I flera andra kommuner undersöks dock förutsättningar för att 
införa även utrustning och material för kulturaktiviteter i Fritidsbanken, eftersom 
kultur är en naturlig del av den fria tiden på samma sätt som idrott och friluftsliv.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bevakar frågan och för en dialog med kulturförvaltningen 
om utvecklingen. Kulturförvaltningen återkommer till kulturnämnden med 
information om en möjlig utveckling i Uppsala kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 
Bilaga: Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V): Dags för en kulturbank i Uppsala. 
 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Direktör  
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Nämndinitiativ i Kulturnämnden             2020-10-07 
 

Dags för en Kulturbank i Uppsala 

 
Uppsala kommun verkar för ett kulturliv för alla och att vara ledande inom klimat och 
miljöarbete. Ett steg i arbetet för en hållbar kommun och ett levande kulturliv är att öppna och 
börja driva en Kulturbank. 
 
I kommunen finns redan två populära och uppskattade Fritidsbanker där medborgare 
kostnadsfritt kan låna sport- och aktivitetsprylar. Landets första Kulturbank slog upp portarna 
i Västerås vintern 2020 (se länken nedan). Nu är det hög tid för en Kulturbank också i 
Uppsala. Konceptet bygger, i likhet med fritidsbankerna, på återbruk och att 
kommuninvånare skänker kulturprylar till verksamheten som därefter finns tillgängliga att 
kostnadsfritt låna. Det kan vara musikinstrument, notställ, maskeraddräkter, spel, 
knyppeldynor, stafflin och penslar. 
 
https://www.vasteras.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturbanken.html 
 
Målet med en kulturbank är att det ska vara lätt att delta, inspireras och engagera sig i 
konstnärliga och kulturella aktiviteter för alla. Den ska finnas för alla som vill prova något nytt, 
leka och skapa oavsett ålder, bakgrund, privatekonomi och kön. Alla ska kunna låna grejer 
hos Kulturbanken Uppsala och framförallt ska det vara till glädje för barn och ungdomar för 
att bidra och uppmuntra dessa till mer skapande och kultur. Med denna verksamhet blir 
Kulturbanken en mötesplats för kultur i Uppsala där besökarna kan inspirera, dela med sig 
och ta del av den kulturella mångfalden i Uppsala. En mötesplats som verkar för integration, 
hållbarhet och gemenskap. En trygg plats där alla som vill ta del av och skapa kultur är 
välkomna. Med en kulturbank skulle Uppsala kommun dels bidra till FN:s globala mål nr. 12 
om hållbar konsumtion och produktion och dels möjliggöra mer kultur för alla oavsett 
ekonomiska förutsättningar. 
 
 
Förslag till beslut:  
 
att uppdra till Kulturförvaltningen att i enlighet med skrivelsens intentioner utreda och 
återkomma senast i mars 2021 med förslag på tänkbar utformning och budgetkalkyler på hur 
Uppsala kommun kan starta och driva en kulturbank. 
 
 
 
 
Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V) 
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