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§11 Principer för prissättning vid uthyrning av 
lokaler på Kulturhuset Spira 
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Beslut: Presidet föreslår att nämnden beslutar att  

 

 godkänna att prissättningen för uthyrning av 

lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning av 

fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 

2011 (se budgetbeslut LJ 2014/88).  

 Verksamheten medges att ge rabatter för att möjliggöra en 

ökad tillgänglighet och egenfinansiering, utveckling av 

tidigare fattat beslut (LJ2014/88). 

 

Sammanfattning 

Precis som i flera andra branscher finns hög- och lågsäsong, bättre 

eller sämre veckodagar mm. Genom att använda den kunskap som 

verksamheten nu har efter fyra år i Kulturhuset Spira, finns det 

möjlighet att öka tillgängligheten för olika typer av evenemang 

och samtidigt påverka möjligheten till ökad egenfinansiering. 

Möjligheten är att införa en marknadsmässig prissättning även för 

lokaler, på ett sätt som inte leder till en snedvriden konkurrens. 

 

Beslutet skickas till: 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 
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Rätt utdraget, 

Intygar 
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Utbildning och kultur  

Avsändare Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Principer för prissättning vid uthyrning 
av lokaler på Kulturhuset Spira 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 godkänna att prissättningen för uthyrning av lokaler/konferenser utgår från 

en indexuppräkning av fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset 

Spira 2011 (se budgetbeslut LJ 2014/88).  

Verksamheten medges att ge rabatter för att möjliggöra en ökad 

tillgänglighet och egenfinansiering, utveckling av tidigare fattat beslut 

(LJ2014/88). 

Sammanfattning 
Precis som i flera andra branscher finns hög- och lågsäsong, bättre eller sämre 

veckodagar mm. Genom att använda den kunskap som verksamheten nu har efter 

fyra år i Kulturhuset Spira, finns det möjlighet att öka tillgängligheten för olika 

typer av evenemang och samtidigt påverka möjligheten till ökad egenfinansiering. 

Möjligheten är att införa en marknadsmässig prissättning även för lokaler som 

dessutom inte leder till en snedvriden konkurrens. 

 

Prissättning med rabattmöjlighet ger följande möjligheter: 

• Öka tillgänglighet och egenfinansiering genom att erbjuda 

marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle. 

• Få bättre verktyg att stimulera köpbeteende och därigenom uppnå ett 

bättre resursutnyttjande inom hela Smålands Musik och Teater. 

• Öka nyttjandegraden av lokalerna. 

• Att fler får möjlighet att förlägga evenemang på Spira ger Smålands 

Musik och Teater ytterligare kontakter i frågor om sponsring och 

samarbeten med kulturell föreningsverksamhet och näringslivet. 
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Pris uthyrning av lokaler 2016 

Namn på lokal 
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Konsertsalen 783 56 000 39 200 

Teatern 380 45 000 31 500 

Kammaren 160 26 000 18 200 

Café scenen 130 16 000 11 200 

 

Information i ärendet 
Sedan tidigare finns beslut att införa dynamisk prissättning på biljetter på 

Smålands Musik och Teater (RJL 2015/904).  

Det här förslaget gäller att marknadsanpassa prissättning av lokaler vid uthyrning 

och konferenser. Efter fyra år i Kulturhuset Spira finns historisk data. Baserat på 

dessa data kan Smålands Musik och Teater fastställa ett givet grundpris vid en 

given situation och lokal. 

 

Smålands Musik och Teater har inom ramen för sitt uppdrag, utöver att producera 

scenkonst, uppdraget att hyra ut lokaler, anordna konferenser och skapa 

förutsättningar för andra evenemang med externa parter i Kulturhuset Spira. 

Denna verksamhet behövs ekonomiskt och för att bredda vårt utbud. 

Konferensgäster är dessutom potentiell publik. 

 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur stab, Smålands Musik och Teater 
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Agneta Jansmyr  Lars Johansson 

Regiondirektör  Direktör för utbildning och kultur 


