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Avgifter och priser samt principer för prissättning 

Avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Kulturnämndens avgifter och beslutsordning, redan beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 10 

 Avgift Beslutsnivå och uppräkning 

Nr Entréavgifter Beslutsnivå Delegation Nivå och uppräkning 

1 Entréavgift museer KF Nej Årsbiljett 120 kr. Engångsbiljett 60 kr.  Ingen uppräkning. 

2 Entréavgift konsthall KF Nej Avgiftsfritt 

3 Entréavgift museer för seniorer1 KF Nej Årsbiljett 100 kr. Engångsbiljett 60 kr. Ingen uppräkning.  

4 
Subventionerad eller fri entréavgift för särskilda 
besöksgrupper 

KF Nej Avgiftsfritt 

5 
Fri entré för ungdomar upp till 20 år samt för studenter mot 
uppvisad studentlegitimation med undantag från 
föreställningar med förhöjd entréavgift 

KF Nej Avgiftsfritt 

 Uthyrning av instrument      

6 
Subventionerad eller fri hyra av instrument för elever inom 
kulturskolan 

KF Nej Avgiftsfritt 2 år 

7 
Subventionerad hyra av instrument för elever inom 
kulturskolan efter två år 

KF Nej 
350 kr/termin. Uppräkning med KPI sker var tredje år, avrundning närmsta 
tiokrona. Nästa uppräkning sker i samband med budget 2022. 

8 Förseningsavgift uthyrning av instrument KF KN Avgift för påbörjad termin 

9 Avgift för förkommet instrument KF KN Schablonvärde 

 Museilektioner      

10 
Avgift för museilektion för förskolor och skolor inom 
Göteborgs stad 

KF KN Avgiftsfritt 

11 
Avgift för museilektion för förskolor och skolor utanför 
Göteborgs stad 

KF KN 
450 kr/45–60 min. Uppräkning med KPI sker var tredje år, avrundning 
närmsta tiokrona. Nästa uppräkning sker i samband med budget 2022. 

 
1 Avsteg gäller entréavgift (nr 1 och nr 3). Detta gäller inte utställningar med förhöjd entré. Enligt beslut av kommunfullmäktige, beslut 2020-11-12 §10. Avgiftsfria dagar är Kulturnatta, 
Kulturkalaset och Museernas dag. 

Kultur 

Bilaga 1 
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 Biblioteksavgifter      

12 Avgift för förekomna medier KF KN Schablonvärde 

13 Förseningsavgift vid lån av medier KF KN 
3kr/dag. Förseningsavgifter på Göteborgs Stadens bibliotek tas bort på 
försök under år 2021 med uppföljning av konsekvenser inför år 2022. 

Förkortningar – KF: Kommunfullmäktige, KN: Kulturnämnden, FD: Förvaltningsdirektör, SEC: Sektorschef, AvdC: Avdelningschef inom sektor, EnhetsC: Enhetschef. 

Kulturnämndens övriga avgifter2 

 Avgift Beslutsnivå  
Delegation/ 
vidaredelegation 

Avgiftsnivå  Kommentar 

Nr Avsteg från avgifter3     

14 Tillfälliga fria entréavgifter1 KN FD/SEC - Anmäls till nämnden. 

15 Tillfälliga förhöjda entréavgifter KN FD - Anmäls till nämnden. 

16 Befrielse från förseningsavgift vid 
uthyrning av instrument 

KN FD/SEC - Befrielse från förseningsavgift baseras på tekniskt fel, handhavandefel 
eller akut olycksfall. Anmäls till nämnden. 

 Kulturpunkten     

17 Medlemsavgift Kulturpunkten KN Nej 3000 kr Ingen uppräkning. Ses över och behandlas av nämnden var tredje år. Nästa 
översyn sker i samband med budget 2022. 

 Upphängning av konst     

18 Avgift för upphängning av konst 
(Gbg konst) 

KN Nej 500 kr 
700 kr 
900 kr 

Ingen uppräkning. Ses över och behandlas av nämnden var tredje år. Nästa 
översyn sker i samband med budget 2022.  

 Skolbio     

19 Skolbioavgift KN Nej 20 kr/elev 
oförändrat 

Denna avgift bör, i likhet med avgift för museilektion, fastställas av 
kommunfullmäktige vid nästa revidering av kulturnämndens avgifter inför 
budget 2022. 

 

 
2 Samtliga avgifter räknas upp med konsumentprisindex (KPI) var tredje år om inte annat anges. Avrundning görs till närmsta tiokrona. Nästa uppräkning sker i samband med budget 2022. 
3 Avstegen gäller entréavgift (nr 1) och förseningsavgift (nr 6 och 10) beslutade av kommunfullmäktige enligt sida 2 i denna bilaga. 
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Priser och principer för prissättning4 

Nr Pris Prisnivå Kommentar 

 Visningar och externa föreläsningar   

20 Visning universitet, högskola, folkhögskola, 
studieförbund samt övriga vuxengrupper. 

Priset är 600 kr/timme, oavsett om det är en 
genomförandetimme eller förberedelsetimme. Det är det totala 
antalet timmar som faktureras. Priset avser självkostnad. 

Undantag när särskilt samarbets- eller samverkansavtal 
upprättats med staden eller förvaltningen, då visning kan ges 
kostnadsfritt. 

Vid visningar som kräver specialistkompetens inom 
förvaltningen gäller istället marknadspris om 850 kr/tim. 

Ex. 1 visning utgör 1 timme publik visning + 1 
timme förberedelse = 1200 kr. 

Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie 
öppettider samt för visning på andra språk än 
svenska. 

Marknadspris används vid visningar som kräver 
specialistkompetens och som kan konkurrera med 
andra på marknaden. 

21 Externa föreläsningar och undervisning inom högskola 
och universitet 

Priset är 600 kr/timme, oavsett om det är en 
genomförandetimme eller förberedelsetimme.  Det är det totala 
antalet timmar som faktureras. Priset avser självkostnad.  

Undantag när särskilt samarbets- eller samverkansavtal 
upprättats med staden eller förvaltningen, då externa 
föreläsningar kan ges kostnadsfritt. 

Vid föreläsningar som kräver specialistkompetens inom 
förvaltningen gäller istället marknadspris om 850 kr/tim. 

Ex. 1 föreläsning utgör 1 timme föreläsning + 1 
timme förberedelse = 1200 kr. 

Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie 
öppettider samt på andra språk än svenska. 

Marknadspris används vid föreläsningar som 
kräver specialistkompetens och som kan 
konkurrera med andra på marknaden. 

 Specialistuppdrag   

22 Specialistuppdrag efter beställning/överenskommelse 
gällande arkeologiska utgrävningar, 
kulturmiljöutredningar och kulturkonsekvensanalyser 
inom stadsutveckling. 

Priset är 850 kr/tim. Antal timmar fastställs utifrån uppdragets 
omfattning och tidsåtgång. 

Marknadspris används eftersom uppdragen kräver 
specialistkompetens och konkurrerar med andra 
aktörer på marknaden. 

 

 

 
4 Ingen uppräkning. Ses över och behandlas av nämnden var tredje år. Nästa översyn sker i samband med budget 2022. 
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Nr Pris Prisnivå Kommentar 

23 Uthyrning av konferenslokal56 Heldag 8–17 Halvdag/kväll  

 Auditoriet, Röhsska museet 19 000 14 000 kr  

 Studion, Röhsska museet 10 000 kr 7 000 kr  

 Wallenstamsalen, Stadsmuseet 22 000 kr 17 600 kr  

 S.A. Hedlund, Stadsmuseet 9 200 kr 7 360 kr  

 Olga Dahl, Stadsmuseet 6 900 kr 5 520 kr  

 Foajén, Stadsmuseet 11 500 kr -  

 Bäcksins Källare, Stadsmuseet 11 500 kr -  

 Hörsal, Stadsbiblioteket 8 400 kr 5 250 kr  

 Konferensrum, Stadsbiblioteket Timpris om 370 kr/timme7.  

24 Kopiering och utskrifter8 A4 A3  

 Kopiering svartvitt 2 kr 4 kr  

 Kopiering färg 5 kr 10 kr  

 Utskrift svartvitt 2 kr - De tre första sidorna är kostnadsfria 

 Utskrift färg 5 kr -  

  

 
5 Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för extra person, tekniker eller vakt. 
6 Under 2020 kommer en översyn av förvaltningens priser på konferenslokaler att genomföras för att eftersträva en enhetlighet inom förvaltningen samt en balans mellan självkostnadsprincip 

enligt kommunallagens 2 kap 6 § och förbud mot konkurrens på marknaden enligt konkurrenslagens 3 kap 27 §. 
7 Priset är indexuppräknat för 2019. 
8 Vid allmänna handlingar gäller istället Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, beslutad i KF 2018-06-07 § 22. 
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Nr Principer för övriga priser Verkställande Princip Kommentar 

25 Varor för försäljning i butik EnhetsC Pris per vara sätts utifrån inköpspris + OH-kostnader 
knutna till verksamheten och utifrån marknadspris. 
Prissättningen verkställs av enhetschef. 

I de fall varan finns för försäljning på 
marknaden, ska kulturförvaltningen sätta 
marknadspris. 

26 Materialkostnader i samband med 
workshops, pedagogiska program mm. 

EnhetsC Pris fastställs utifrån självkostnad av enhetschef.   

27 Biljettpris för scenkonstföreställningar 
och uthyrning av lokaler på Stora teatern 

AvdC Princip för prissättning för egna produktioner och 
lokaluthyrning är: direkta kostnader och omkostnader 
knutna till verksamheten. Biljett- och uthyrningspriset 
tar även hänsyn till marknaden.  

Självkostnadsprincipen är utgångspunkt 
vid prissättning av det totala 
scenkonstutbudet och lokaluthyrningen 
men även hänsyn till marknaden sker. 

28 Pris för att tillgängliggöra museernas 
samlingar, t.ex. bildframställning, 
fotografering av föremål, utlån av 
konst/föremål till utställningar 

SEC Självkostnad är utgångspunkt för prissättningen. 
Hänsyn tas till museilagens krav på samverkan och 
tillgängliggörande av samlingar (SFS 2017:563 11-12 
§§). 
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