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Regionledningskontoret  
Ulrika Geeraedts  

Regionstyrelsen 

Riktlinjer för prissättning på Spira 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår Regionstyrelsen 
besluta 

• anta föreslagna riktlinjer för prissättning på Spira 
 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 fastställt priser inom kulturområdet. 
Efter analys föreligger behov av utifrån denna prisnivå genomföra ytterligare 
differentiering av priserna. 
 
I budget för 2016 kommer att prövas om behov föreligger att förändra den 
genomsnittliga prisnivån. 
 

Information i ärendet 
Smålands Musik och Teater har gjort en omfattande analys av biljettförsäljningen 
från tidigare säsonger och genomfört en jämförande omvärldsanalys om 
prisnivåer på andra kulturinstitutioner.  
 
Den centrala slutsatsen från analysen är att Smålands Musik och Teater genom 
vissa förändringar i prissättning kan uppnå följande mål 

• öka publikantal och tillgänglighet genom bland annat erbjuda lägre  
     biljettpris på utvalda platser i salongen. 

• öka möjligheten att påverka graden av egenfinansiering genom en dynamisk 
     prissättning, med en större spännvidd mellan lägsta och högsta biljettpris. 

• få bättre verktyg för att stimulera köpbeteende, t.ex. gruppbokningar,  
     besöksfrekvens, boka tidigt, abonnenter med mera. 

• skapa flexibilitet i programläggning. 

• skapa förutsättningar för ökad finansiell stabilitet. 
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• skapa förutsättningar för ökad konstnärlig samverkan mellan våra  
     konstformer. 

• etablera ett tydligt varumärke i regionen med nationellt erkännande. 
 

Differentierad prissättning - principer 
Principiella utgångspunkter för en differentierad prissättning är 

• alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann.  

• prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal.  

• egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner. 

• fler priszoner i teatersalongen och konsertsalen erbjuds för att möjliggöra ett  
     bredare prisspann vilket innebär ett lägre lägstapris och ett högre högstapris.  

• ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med  
     biljettsläpp och släpp upp fler baserat på efterfrågan.  

• rabatterade priser till prioriterade målgrupper utifrån ett ramverk. 
 
Biljettpriserna kommer att ligga i fem olika kategorier från 80 kr till 700 kr. Med 
ett medelvärde som är i paritet med dagens fastprisstruktur och jämförbar med 
liknande verksamheter i Sverige. Det högsta priset gäller för större produktioner 
med högre kostnader.  
 

Prisjämförelser 
I jämförelse med andra konserthus och teatrar i Sverige har Smålands Musik och 
Teater lägst eller låga biljettpriser. I detta förslag ska prisspannet vara konsekvent 
i förhållande till produktionstyp och lokal och alla produktioner ska erbjuda ett 
tillgänglighetsbaserat prisspann. Det ska vara flera priszoner i teatersalong och 
konsertsal och kunden väljer själv sin plats i salongen. Man vill också erbjuda ett 
begränsat antal föreställningar till försäljning i samband med biljettsläpp och 
sedan släppa fler baserat på efterfrågan. 
 
Beslut skickas till 
Smålands Musik och Teater 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör  
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