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Yrkande angående – Revidering av 
kulturnämndens avgifter. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förvaltningen förslag att ta bort förseningsavgifter på Göteborgs stads folkbibliotek 
från och med 2021-01-01.  Avslås 

2. Årsbiljett till stadens museer fastställs till 150 kr.  
3. Avslag på punkt 1 i bilaga 1, gällande priset för årsbiljetten om 100 kr.  
4. Avslag på punkt 4 i bilaga 1, gällande fri entré för ungdomar upp till 25 år.  
5.  Fri entré för ungdomar upp till 19 år i punkt 4 bilaga 1 fastställs.    
6. Gällande avgiftsfria dagar på museer, utgår förslaget om att alla besökare under 

jubileumsåret 2021 får fri entré på sin födelsedag för sig själv och en medföljande 
punkt 3 bilaga 1.  

7. Ny punkt 1a tillförs bilaga 1, Entréavgift för seniorer fastställs till 130 kr.   
8. I övrigt bifalla bilaga 1  
9. Uppdraget till kulturnämnden i stadens budget 2020 att återkomma med förslag kring 

att, under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta 
utställningar för Göteborgs Stads museer anses fullgjort. 

10.  Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur nämndens taxor och 
avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess.   

Yrkandet 
Efter ett initiativ från MP och V i kulturnämnden gick det nu liggande förslaget på 
avgifter för kulturnämnden igenom. Detta föranledde att förvaltningsdirektören låt yttra 
en skarp protokollsanteckning till protokollet. 
 
”../ Nämndens beslut, som innebär att nuvarande avgiftsnivåer kvarstår samt att alla 
studenter ska omfattas av fri entré, innebär istället att förvaltningens intäkter kommer att 
minska. Beslutet försvårar därmed ett redan mycket ansträngt ekonomiskt läge och 
arbetsmiljösituationen vid förvaltningen ytterligare, då främst inom sektor museer. Sedan 
tidigare har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att se över avgifter i syfte att öka 
intäkterna. Förvaltningens möjlighet att leverera på detta uppdrag försvåras väsentligt 
av nämndens beslut.” 
 
Vi reserverade oss mot beslutet i Kulturnämnden, i valet mellan V och MPs förslag och 
förvaltningens utlåtande gick vi på det minst dåliga - förvaltningens. 
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Vi kan dock inte släppa igenom att vi ska ta bort förseningsavgifterna. 

Vad är det för signaler vi förmedlar med att ta bort förseningsavgifterna på våra 
bibliotek? Det här är en oerhört viktig signal som vi sänder ut till våra medborgare. Att 
man skall göra rätt för sig. Redan från tidig ålder, och i alla sammanhang. Det är så vi 
bygger det goda samhället. Det gamla talesättet ”det börjar med en knappnål, men slutar 
med en silverskål” gäller i högsta grad än idag.  

Ibland är kostnader motiverade. I fallet med förseningsavgifterna är de dessutom 
marginella. 
 
Södertäljemålet  
I assistansmålet i Södertälje 201529 fälldes 34 åtalade för att ha svindlat staten på 30 
miljoner kronor. Rätten fann att det rörde sig om organiserad brottslighet där 
ersättningen betalades ut till ett assistansbolag som bara hade haft anställda på pappret. 
En del av den lön de anställda erhöll från bolaget betalades tillbaka till huvudmännen. 
Assistansmålet innebar en kostnad för rätten på 100 miljoner kronor, det mesta 
advokatkostnader. Trots kostnaden får den ändå anses viktig ur ett 
signalvärdesperspektiv.1 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-
f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-
23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&fbclid=IwAR2QksmXdw1Ft-iPQx9ymCXqDuSGIkl-
bwZj0YllD4IK0_LRgAjwY5M1tg4 
 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&fbclid=IwAR2QksmXdw1Ft-iPQx9ymCXqDuSGIkl-bwZj0YllD4IK0_LRgAjwY5M1tg4
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&fbclid=IwAR2QksmXdw1Ft-iPQx9ymCXqDuSGIkl-bwZj0YllD4IK0_LRgAjwY5M1tg4
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&fbclid=IwAR2QksmXdw1Ft-iPQx9ymCXqDuSGIkl-bwZj0YllD4IK0_LRgAjwY5M1tg4
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&fbclid=IwAR2QksmXdw1Ft-iPQx9ymCXqDuSGIkl-bwZj0YllD4IK0_LRgAjwY5M1tg4
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Yttrande angående – Revidering av 
kulturnämndens avgifter 

Yttrandet 
Efter ett initiativ från MP och V i kulturnämnden, som även S och D stöttade, innebär 
förslaget till reviderade avgifter att priset på årsbiljetter inte höjs samt att avgiftsfriheten 
för unga upp till 25 år kvarstår. Stadens museer ska vara tillgängliga för alla och locka 
nya besökare. En viktig del i det arbetet är att hålla nere priserna generellt och att 
prioriterade grupper erbjuds avgiftsfri entré.  

De borgerliga partierna vill höja årsbiljetten till stadens museer till 150 kronor. Skulle det 
bli verklighet innebär det en prishöjning från 40 kronor till 150 kronor på fyra år. Att höja 
priserna på årsbiljetter på stadens museum och ta bort den avgiftsfria entrén för unga upp 
till 25 år kommer inte lösa kulturnämndens långsiktiga budgetunderskott, utan endast 
göra stadens museum mindre tillgängliga för många. Vi beklagar att Socialdemokraterna 
och Demokraterna går emot sina ledamöter i kulturnämnden genom att även dom föreslår 
att höja avgifterna. Vi rödgrönrosa anser att kulturnämnden måste få en långsiktigt hållbar 
budget genom kommunanslaget och inte genom att höja avgifterna på de värdefulla 
kulturinstitutionerna vi har. Att höja priserna för inträde går emot strategin att få nya 
besökare till stadens museer och riskerar att utestänga personer med små ekonomiska 
marginaler.  
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Yttrande angående – Revidering av 
kulturnämndens avgifter 
 
Kulturnämnden befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Högerstyrets 
nedskärningsbudget har inneburit svårigheter för nämnden att fullgöra sitt uppdrag. Vi 
befarar att nästa år 2021 kommer innebära ökade krav på besparingar.  
    I vårt budgetförslag ville vi inleda en omfördelning från byråkrati till välfärden och 
personalen. För att göra detta skulle preciserade besparingar genomföras på den 
administrativa apparaten, nu ser vi mer oro på att besparingar istället sker på verksamhet 
nära invånarna. Museerna är beroende av intäkter från avgifterna för att kunna ha råd att 
producera verksamhet som är intressant för människor att komma och ta del av. Ett 
underskott på sektor museer på, lågt räknat, ca 400 000 kronor skulle innebära att annan 
viktig verksamhet får stå tillbaka och arbetsmiljön skulle påverkas negativt. Arbetsmiljön 
inom museisektorn är redan hårt ansträngd vilket föranlett att Socialdemokraterna krävt 
kontinuerliga uppföljningar för att nämndens politiker ska kunna fullgöra sitt uppdrag 
som ytterst ansvariga för personalens arbetsmiljö.  
   Mot denna bakgrund är inte vi beredda att riskera att situationen på Göteborgs 
kommunala museer blir än mer utsatt. Då museerna så sent som 2018 genomförde en 
kraftig höjning av avgifterna så anser vi dock att den höjning förvaltningen föreslår är för 
hög. Vi föreslår en lägre höjning för en årsbiljett, i förhållande till priset för en dagbiljett 
är den fortfarande mycket prisvärd. Pensionärsrabatt och fri entré för studenter införs och 
som en konsekvens sänks åldersgränsen för fri entré. 
 
Fri entré på födelsedagar under jubileumsåret kan eventuellt vara en idé till år 2023 dit 
stadens firande flyttats. Förslaget att ge barn fribiljett i samband med museilektion är 
vällovligt men innebär att ett ansvar för familjens kulturkonsumtion läggs på barnen 
istället för på föräldrarna. Det finns även problem med att ge barn, eller medföljande 
personal, ansvar för värdehandlingar. Då deltagandet i museilektioner är ojämnt spritt 
bland barn och elever riskerar förslaget dessutom att gynna vissa barn framför andra.  
 
Vi saknar mer fördjupade resonemang kring konsekvenser av ett borttagande av 
förseningsavgifterna på folkbiblioteken. Som skäl att ta bort avgifterna anges att 
avgifterna utgör en konfliktyta där personalen riskerar hot och våld. Sådana allvarliga 
problem måste mötas med åtgärder för en bättre arbetsmiljö och med polisiära insatser 
mot de som hotar och agerar våldsamt. Samhället kan inte abdikera till den grad att 
avgifter tas bort av rädsla för hot och våld. Vi föreslår att avgifterna tas bort under en 
försöksperiod för att sedan följa upp konsekvenser på kostnader, utlåning, återlämning 
och personalens arbetsmiljö.  
   Socialdemokraterna värnar ett tillgängligt kulturliv som är öppet för alla, oavsett 
bakgrund eller ekonomi. Därför har vi på nationell nivå infört reformen med fri entré på 
statliga museer. Socialdemokraterna vill även se att reformen utökas till regionala museer. 
Det kräver dock ökade statliga anslag. Reformen med fri entré har ökat antalet besök, 
dock har ökningen främst skett i grupper som redan besöker museer. Socioekonomisk 
bakgrund verkar ha en mer avgörande betydelse än pris på museibesöken. Här behövs 
mer målinriktade insatser för att ge alla göteborgare jämlika möjligheter att ta del av 
stadens kulturliv och museernas verksamhet. 
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Yttrande angående – Revidering av 
kulturnämndens avgifter.  
 

Yttrande  

 

Tanken att barn som deltar på museilektion under jubileumsåret får en 

gratis dagbiljett att ta med hem till vuxen må vara god, men det är inte 

självklart att det innebär något positivt för alla barn. Därför önskar vi att 

följande beaktas när beslut fattas inför jubileumsåret. Med tanke på hur 

många familjesituationer ser ut idag kan en dagbiljett att ta med hem få 

direkt negativa effekter ur ett barnperspektiv. Gratisbiljetten kan istället för 

att sprida glädje ge upphov till besvikelse, ångest och känsla av 

utanförskap. Som förklaring kan vi exemplifiera med känslan hos några få 

barn per klass som sett fram emot museibesöket men inte kan nyttja 

dagbiljetten på grund av att de lever i familjer med psykisk ohälsa eller 

missbruksproblem. Det kan även vara så enkelt som föräldrar som inte vill 

eller har tid som vänder barnets förväntan till besvikelse. Vi kan inte göra 

barnen till bärare av att främja museibesök eller att ändra familjers 

kulturvanor, det ansvaret måste deras vårdnadshavare ha. Vidare är det 

viktigt att förskola och skola får rätt förutsättningar för att främja 

kulturbesök för alla stadens barn och elever.  

 

Vidare tror vi att det blir svårt att praktiskt distribuera biljetter via barnen. 

Det handlar ju om att hantera en värdehandling vilket kan vara 

problematiskt för många och det är inget ansvar barn ska behöva ta.  

 

Vad det gäller förslaget om fri entré på födelsedag under jubileumsåret 

kan det utredas och beslutas längre fram, då firandet flyttats till 2023. Vi är 

trygga med att kulturförvaltningen hittar en lösning som blir bra för så 

många göteborgare som möjligt. 
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Yrkande angående – Revidering av 
kulturnämndens avgifter 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kulturnämndens avgifter i enlighet med punkterna 2 samt 5–11 i bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs. 

2. Kulturnämndens avgifter i punkterna 1 samt 3–4 i bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande fastställs enligt nedan: 
• Höjning av årsbiljett från 100 kr till 120 kr.  
• Sänkt ålder för fri entré för ungdomar, från 25 år till 20 år.  
• Fri entré för studenter vid uppvisande av studentlegitimation med undantag från 

utställningar med förhöjd entréavgift.  
• Rabatterad årsbiljett om 100 kr för seniorer.  
• Avgiftsfria dagar på museerna: Kulturnatta, Kulturkalaset och Museernas dag. 
 
Följande entréavgifter bör kvarstå som oförändrade:  
• Dagbiljett 60 kr.  
• Entrébiljett till tillfällig utställning med förhöjd entré 100 kr. 

 
 

2. Förseningsavgifter på Göteborgs Stads folkbibliotek tas bort på försök under år 2021 
med uppföljning av konsekvenser inför år 2022. 

3. Uppdraget till kulturnämnden i stadens budget 2020 att återkomma med förslag kring 
att, under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta 
utställningar på Göteborgs Stads museer, förklaras fullgjort. 

4. Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur nämndens taxor och 
avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess.  

Yrkandet 
 
Vi har stor förståelse för kulturnämndens beslut och önskan att genom låga avgifter nå de 
människor som idag inte besöker museerna. Det finns många faktorer som påverkar 
kulturvanor varav kostnaden är en faktor bland flera. Mer behöver göras för att sänka 
trösklarna till museerna bland annat genom vilka utställningar och vilken verksamhet som 
erbjuds och hur väl de marknadsförs. Vi ser en risk i att museerna med minskade intäkter 
kommer få det svårare att fortsätta arbetet för att erbjuda ett utbud som är attraktivt för 
fler, som känns angeläget och är tillgängligt.  

Då museerna så sent som 2018 genomförde en kraftig höjning av avgifterna så anser vi att 
den höjning kulturförvaltningen föreslår är för hög. Vi föreslår därför en höjning till 120 
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kronor för en årsbiljett. Sett i förhållande till priset för en dagbiljett är det fortfarande 
mycket prisvärt med en årsbiljett för 120 kronor. Det är positivt med pensionärsrabatt och 
den föreslår vi till 100 kronor. Fri entré införs för studenter. Som en konsekvens av det 
bör åldersgränsen för fri entré sänkas till 20 år.   

 
Kulturnämnden föreslår att folkbibliotekens förseningsavgifter tas bort. Vi saknar mer 
fördjupade resonemang kring konsekvenser av ett borttagande av avgifterna. Vi föreslår 
att avgifterna tas bort under en försöksperiod för att sedan följa upp konsekvenser på 
kostnader, utlåning, återlämning och personalens arbetsmiljö.  

 

 



Revidering av kulturnämndens avgifter: 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Årsbiljett till stadens museer fastställs till 150 kr.  
2. Avslag på punkt 1 i bilaga 1, gällande priset för årsbiljetten om 100 kr. 
3. Avslag på punkt 4 i bilaga 1, gällande fri entré för ungdomar upp till 25 år. 
4. Fri entré för ungdomar upp till 19 år i punkt 4 bilaga 1 fastställs.   
5. Gällande avgiftsfria dagar på museer, utgår förslaget om att alla besökare under 

jubileumsåret 2021 får fri entré på sin födelsedag för sig själv och en medföljande 
punkt 3 bilaga 1. 

6. Ny punkt 1a tillförs bilaga 1, Entréavgift för seniorer fastställs till 130 kr.  
7. I övrigt bifalla bilaga 1 
8. Uppdraget till kulturnämnden i stadens budget 2020 att återkomma med förslag kring att, 

under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta utställningar för 
Göteborgs Stads museer anses fullgjort. 

9. Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur nämndens taxor och avgifter 
ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess.  

Enligt kulturnämndens reglemente ska nämnden föreslå kommunfullmäktige ändringar av de avgifter 
som inte nämnden delegerats ansvar för. Och inför detta har kulturförvaltningen tagit fram ett 
förslag på revidering av avgifter inför 2021.  

Förslag till beslut som förvaltningen la fram till nämnden den 2020-06-22 var följande:                
Förändringar från nuvarande: 

- Höjning av årskort från 100 kr till 150 kr 
- Sänkt ålder för fri entré för ungdomar från 25 år till 19 år 
- Fri entré för studenter vid uppvisande av studentlegitimation med undantag från 

utställningar med förhöjd entréavgift  
- Rabatterad årsbiljett om 130 kr för seniorer 

Kvarstående av nuvarande: 

- Dagbiljett 60 kr 
- Entrébiljett till tillfällig utställning med förhöjd entré 60 kr. 

Nämnden fattade sedan beslut om att ej bifalla höjningen av årskorten eller sänka åldersgränsen för 
fri entré för ungdomar.  

Förvaltningen bedömer att årsbiljetten bör höjas men att priset för dagbiljett består. Stadens museer 
har en hög självfinansieringsgrad och entréavgifterna är avgörande för att verksamhetens 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
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(KD) 
Ärende 2.1.19 



grunduppdrag ska kunna uppfyllas. Besöksundersökningar visar att avgiften för en dagbiljett, eller en 
förhöjd entréavgift till en tillfällig utställning, uppfattas av både besökare och icke-besökare som 
rimliga. I den senaste undersökningen uppfattades avgiften för en årsbiljett som billig.    

Det är unikt i en nationell kontext att ha en så hög åldersgräns för ungdomar och bedömningen 
utifrån publikundersökningarna är att detta inte förväntas. Enligt Myndigheten för kulturanalys årliga 
undersökning uppgår medianåldern för fri entré till 15 år. Istället föreslås fri entré för studenter vilket 
inte har varit fallet tidigare. Vi anser att detta är dels en mer ekonomisk utsatt grupp, dels har detta 
efterfrågats. Då ingen rabatt har getts till denna grupp tidigare, har det inneburit att äldre studenter 
fått betala fullt pris. 

Från Alliansens sida är det viktigt att tillgängliggöra våra museer för fler och därför fanns ett uppdrag 
i budgeten 2020 om att under vissa dagar införa öppen entré till de fasta utställningarna. Förslagen 
som tagits fram är fem stycken, ett av dessa är särskilt framtaget för Jubileumsåret 2021. Då 
jubileumsåret är framflyttat till 2023 förslår vi att denna punkt utgår. Punkten om att alla barn som 
kommer till en museilektion får en dagbiljett att kunna ge till en vuxen, ligger dock kvar då detta kan 
genomföras utan koppling till jubileumsåret.  

Stadsledningskontoret noterar att beslutet i kulturnämnden innebär att nya kostnader påförs på 
museerna utan möjlighet till nya intäkter. Det förslag som förvaltningen presenterade skulle stärka 
museernas ekonomi samtidigt som fler grupper ges möjlighet att besöka våra museer.  

Med anledning av beslutet i kulturnämnden den 2020-06-22 bifogade förvaltningsdirektören följande 
protokollsanteckning: 

”Mot bakgrund av stadens ekonomiska förutsättningar vilka försvåras ytterligare inför 2021 är 
förvaltningens möjlighet till ökade intäkter avgörande, då främst inom sektor museer som har en hög 
självfinansieringsgrad. Förvaltningens förslag var därför att entréavgifterna till museerna skulle ökas 
och differentieras till olika målgrupper. Förslaget är baserats på flera undersökningar riktade 
gentemot både besökare och icke-besökare samt omvärldsanalys. Nämndens beslut, som innebär att 
nuvarande avgiftsnivåer kvarstår samt att alla studenter ska omfattas av fri entré, innebär istället att 
förvaltningens intäkter kommer att minska. Beslutet försvårar därmed ett redan mycket ansträngt 
ekonomiskt läge och arbetsmiljösituationen på förvaltningen ytterligare, då främst inom sektor 
museer. Sedan tidigare har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att över avgifter i syfte att öka 
intäkterna. Förvaltningens möjlighet att leverera på detta uppdrag försvåras väsentligt av nämndens 
beslut”. 

Hantering av förseningsavgift av medier på stadens bibliotek är både tids- och kostnadskrävande. 
Beräkningar visar också att hanteringskostnaderna överstiger intäkterna. Förseningsavgiften har 
under de senaste åren minskat då bl a e-boklån ökat och dessa lån återlämnas automatiskt. 
Förvaltningen önskar nu att avgiften avskaffas, vilket också nämnden fattade beslut om ska ske. Vi 
tycker dock att det är viktigt att utvärdera hur detta faller ut, då avgiften också har betydelse för att 
media återlämnas enligt de regler som finns för utlåning. Vi vill därför att en utvärdering görs efter 
2020 och som redovisas i uppföljningsrapporten för 2020.   
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Revidering av kulturnämndens avgifter  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämndens avgifter, i enlighet med punkterna 1-11 i bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

2. Uppdraget till kulturnämnden i stadens budget 2020 att återkomma med förslag kring 
att, under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta 
utställningar på Göteborgs Stads museer, förklaras fullgjort. 

3. Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur nämndens taxor och 
avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess. 

Sammanfattning 
Enligt kulturnämndens reglemente ska nämnden föreslå kommunfullmäktige ändringar av 
avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde och som inte nämnden 
delegerats ansvar för.  

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av kulturnämndens avgifter inför 
2021. Förslaget baseras på publikundersökningar, jämförelse med avgifter i andra 
storstäder och nationell kulturanalys. Förslaget innebär förändring av museernas 
entréavgifter, införande av avgiftsfria dagar på museerna och avskaffande av 
förseningsavgifter på stadens folkbibliotek.  

Kulturnämnden beslutade 2020-06-22 §142 enligt kulturförvaltningens förslag förutom 
höjd avgift för årsbiljett till stadens museer och sänkt åldersgräns för fri entré för 
ungdomar. Dessa avgifter föreslås istället vara oförändrade. 

Stadsledningskontoret noterar att kulturnämndens beslut påför nya kostnader på museerna 
utan möjlighet till ökade intäkter. I förvaltningens ursprungliga förslag presenterades 
reviderade avgifter i ett samlat paket som skulle stärka museernas ekonomi.  

Att kulturnämnden årligen ska indexjustera taxan beslutades i kommunfullmäktige redan 
2018-09-13 §14. Kulturnämnden ges i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur 
nämndens taxor och avgifter kan indexjusteras enligt stadens anvisning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadens museer har en hög självfinansieringsgrad i jämförelse med kulturförvaltningens 
övriga verksamheter och entréavgifterna är avgörande för att verksamhetens 
grunduppdrag ska kunna uppfyllas. Museernas fasta kostnader överstiger de offentliga 

Stadsledningskontoret 
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bidrag som erhålls. Årligen genererar entréavgifterna nästan 40 mnkr eller ca 25% av 
museernas totala budget, enligt kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.  

I kulturförvaltningens senaste publikundersökning, där både besökare och icke-besökare 
tillfrågades, uppfattades avgiften för en årsbiljett som billig. En stor majoritet uppgav att 
de kunde tänka sig att betala mer för en årsbiljett.  

Kulturförvaltningens ursprungliga förslag till revidering av museernas avgifter innehöll 
en höjning av priset på årsbiljetten, med prognos att öka entréintäkterna med omkring 
400 tkr. Detta bedömde kulturförvaltningen vara en mindre men betydande ekonomisk 
förstärkning av museisektorn. Kulturnämndens beslut blev istället att föreslå en 
oförändrad avgift då en femtioprocentig höjning av årsbiljetten, liksom en sänkt 
åldersgräns för fri entré från 25 till 19 år, bedömdes inverka negativt på strategierna att 
bredda målgruppen. Förvaltningsdirektören lät göra en protokollsanteckning om att 
nämndens beslut kommer minska förvaltningens intäkter och försvåra ett redan mycket 
ansträngt ekonomiskt läge inom främst sektor museer. 

Hanteringen av förseningsavgifter på medier vid stadens folkbibliotek är både tids- och 
kostnadskrävande. Kulturnämndens beräkningar visar att hanteringskostnaderna 
överstiger intäkterna. Genom att avskaffa förseningsavgiften minskas de administrativa 
kostnader som inte skapar ett mervärde för göteborgaren. Minskade intäkter möts av 
minskade kostnader avseende den administration som är kopplad till hanteringen av 
förseningsavgifter. 

I stadens anvisningar om hantering av taxor och avgifter klargörs att det är viktigt att 
indexering sker årligen för att inte urholka taxan över tid. Det undantag som gjorts vad 
gäller avgiften på museernas entréavgifter bör därför ses över av nämnden, så att även 
den avgiften räknas upp årligen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
I budget 2020 fick kulturnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med 
förslag om att införa ett antal avgiftsfria dagar på museerna. Nämndens förslag utgår från 
att kunna erbjuda spridda avgiftsfria dagar under året, samt att underlätta för barn och 
unga att återbesöka museerna med en vuxen. Barn, och i förlängningen familj som 
målgrupp, är en viktig del i arbetet att bygga en återbesökande publik. Nämnden vill 
därför erbjuda alla elever som besöker museerna en engångsbiljett att använda 
tillsammans med en vuxen för ett återbesök.  

Undersökningar utförda av Myndigheten för kulturanalys visar att socioekonomisk 
bakgrund är en stark variabel avseende vem som väljer att besöka museer. Det är av vikt 
att arbeta med prissättning men även att ha andra parallella strategier. Exempel på detta är 
fri entré på museerna för barn och unga samt studenter eller program direkt riktade mot 
prioriterade målgrupper vilket kulturnämnden avser koppla till de föreslagna avgiftsfria 
dagarna.  
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För att värna gruppen studenter vill kulturnämnden erbjuda den gruppen fri entré. Det en 
förväntan från målgruppen som tydligt uttrycks i besöksundersökningarna, vilket också är 
vanligt nationellt. Det är även en grupp som är mer svår att nå men som museerna vill 
skapa en relation till för att säkerställa att de återvänder när de är äldre. Ingen 
studentrabatt har erbjudits tidigare, vilket har gjort att äldre studenter fått betala fullpris. 
Förändringen kommer också stärka relationerna till universitet, menar kulturnämnden. 

Vad gäller avskaffandet av förseningsavgifter så tar stadens folkbibliotek inte ut några 
förseningsavgifter för barnmedia vilket gör att ett avskaffande av avgiften enbart påverkar 
lån för vuxna. Ett potentiellt hinder tas bort för grupper som har svårt att hantera 
förseningsavgifter och därmed undviker att låna. Ett avskaffande väntas därför inverka 
positivt för stadens invånare vars tillgänglighet och användning av bibliotekets medier 
underlättas, menar kulturnämnden. Dessutom minskar administrationen inom 
biblioteksverksamheten. 

 

Bilagor 
 

1. Kulturnämndens handlingar 2020-06-22 § 142 med beslut och 
förvaltningsdirektörens protokollsanteckning, rev yrkande MP V S och D samt 
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande om reviderade avgifter 
 

2. Förslag på kulturnämndens avgifter och priser från 2021-01-01  
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Ärendet  
Kulturnämnden föreslår förändring av vissa entréavgifter på stadens museer och 
avskaffande av förseningsavgiften på biblioteken. I ärendet redovisas också uppdraget 
som kulturnämnden fick i kommunfullmäktiges budget 2020 om införande av avgiftsfria 
dagar vid museerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kulturnämnden föreslår i detta ärende förändring av vissa entréavgifter på museer, 
avgiftsfria dagar på museet och avskaffande av förseningsavgiften på bibliotek. 

Avgifter i reglemente, kommunallag och anvisning om hantering av taxor 
Enligt kulturnämndens reglemente ska nämnden föreslå kommunfullmäktige ändringar av 
avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde och som inte nämnden 
delegerats ansvar för. 

Entréavgifter har en tydligt subventionerad prisbild och är av kommunalekonomisk 
betydelse för skatteuttaget. Avgifterna ska därför beslutas av kommunfullmäktige i 
enlighet med kommunallagen SFS 2017:725 1 kap 3 § om skatteuttag, 2 kap 3 § om 
likställighetsprincipen och 2 kap 5 § om rätten att ta ut avgift för tjänster och nyttigheter. 

Subventionerad eller fri entréavgift för särskilda besöksgrupper kan enbart beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Enligt reglementet fastställer kulturnämnden avgifterna som hänförs till stadens samlade 
biblioteksverksamhet, men då förseningsavgiften är beslutad av kommunfullmäktige 
behöver avskaffandet av avgiften också beslutas av kommunfullmäktige. 

I stadens anvisningar om hantering av taxor och avgifter klargörs att det är viktigt att 
indexering sker årligen för att inte urholka taxan över tid. Kommunfullmäktige fastställde 
2018-09-13 §14 avgiftsnivåer och val av indexuppräkning för kulturnämndens avgifter. 
Beslut togs då också om att kulturnämnden årligen ska indexjustera taxan, vilket 
harmonierar med stadens (rådande) anvisning om hantering av taxor och avgifter. I 
beslutet 2018 gjordes ett undantag från att indexuppräkna entréavgiften till museerna. Det 
motiverades på följande sätt: ”Ingen uppräkning föreslås för entréavgifter för museerna 
eftersom kulturförvaltningen har ett uppdrag från kulturnämnden att se över årsbiljetten 
och pågående utredning bör därmed inväntas.” Kulturnämnden föreslås därför ges i 
uppdrag att återkomma med ett förslag på hur indexuppräkningen kan hanteras.  

Kulturnämndens beslut  
Kulturnämnden beslutade 2020-06-22 §142 i enlighet med kulturförvaltningens förslag 
förutom gällande höjd avgift för årsbiljett till stadens museer och sänkt åldersgräns för fri 
entré för ungdomar – dessa föreslås istället vara oförändrade. Kulturnämnden motiverade 
sina beslut med att en höjning av avgiften för årskortet från 100 kr till 150 kr och en sänkt 
åldersgräns för fri entré från 25 till 19 år, kommer att inverka negativt på strategierna att 
bredda målgruppen som besöker museerna.  

De senaste årens översyn av museernas entréavgifter 
Kulturnämnden har gjort grundliga genomgångar av sina avgifter och priser under de 
senaste åren utifrån förändringar i lagstiftning, reglemente och stadens rutiner.  
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I stadens budget 2019 fick kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn och utvärdering 
av museernas entréavgifter, då ett flertal justeringar gjorts på kort tid. 1 januari 2018 
ändrades priset på museernas årsbiljett från 40 kr till 100 kr och en dagbiljett infördes till 
priset av 60 kr. Från 1 januari 2019 avskaffades fri entré för seniorer medan barn och 
unga upp till 25 år fick fortsatt fri entré. I återrapporteringen av uppdrag från 
kommunfullmäktige 2020-01-23 § 7 presenterade kulturnämnden publikundersökningar 
och omvärldsanalys som visade att museerna inte hade tappat besökare i samband med 
avgiftshöjningen. Avgifterna uppfattades som rimliga av många och de flesta som redan 
besökte museerna tyckte att de gav mycket värde och upplevelse för pengarna. Vid 
återrapporteringen redovisade kulturnämnden också att fler parametrar än pris påverkar 
människors kulturvanor, såsom socioekonomiska mönster. Nämnden konstaterade att 
förvaltningen behöver fortsätta arbeta för att utbudet ska upplevas som angeläget och 
tillgängligt. De som inte besöker museer i Göteborg, men som tror sig vilja göra det, 
behöver bli mer motiverade och då handlar det framförallt om att informera om och 
marknadsföra utbudet bättre. 

Årsbiljetten är ett sätt att skapa relation till de besökare som nyttjar museernas 
verksamheter ofta. Undersökningarna påvisar att efterfrågan på årsbiljett kan öka, om det 
kan laddas med flertal erbjudanden, till exempel rabatt på tillfälliga utställningar med 
förhöjd entréavgift. 

Entréavgifter museer enligt kulturförvaltningens förslag 
I kulturförvaltningens förslag till kulturnämnden 2020-06-22 §142 presenterades i 
tjänsteutlåtandet ett samlat paket med mer differentierade entréavgifter på stadens museer 
enligt nedan:  

1. höjning av årsbiljett från 100 kr till 150 kr.  
2. sänkt ålder för fri entré för ungdomar, från 25 år till 19 år. 
3. fri entré för studenter vid uppvisande av studentlegitimation med undantag från 

utställningar med förhöjd entréavgift. 
4. rabatterat årsbiljett om 130 kr, för seniorer.  

Följande entréavgifter föreslogs kvarstå som oförändrade: 
5. Dagbiljett 60 kr.  
6. Entrébiljett till tillfällig utställning med förhöjd entré 100 kr. 
 
Stadsledningskontoret bedömer att beslutspunkt fyra ovan utgår, eftersom 
kulturnämndens förslag till beslut annars blir en rabatterad årsbiljett om 130 kr för 
seniorer på en årsbiljett med avgiften 100 kr. Det som återstår av kulturförvaltningens 
förslag är då enbart en utökning av fri entré till att även omfatta gruppen studenter från 
och med 2021-01-01. 

Förvaltningsdirektörens protokollsanteckning vid nämndens beslut 
I samband med kulturnämndens beslut 2020-06-22 §142 gjorde förvaltningsdirektören en 
protokollsanteckning om att nämndens beslut kommer minska förvaltningens intäkter och 
försvåra ett redan mycket ansträngt ekonomiskt läge inom främst sektor museer. 

Avgiftsfria dagar  
I kommunfullmäktiges budget 2020 fick kulturnämnden i uppdrag att återkomma med 
förslag om införande av avgiftsfria dagar vid museerna, vilket redovisas i detta ärende.  
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Kulturnämndens förslag utgår ifrån att kunna erbjuda spridda avgiftsfria dagar under året, 
samt att underlätta för barn och unga att återbesöka museerna med annan vuxen. De 
avgiftsfria dagarna ska rikta sig till målgrupper som i publikundersökningarna har ett 
intresse för museerna men som ännu inte genomfört något besök. Innehållet ska även 
erbjuda den museivana publiken att få uppleva museet på ett nytt sätt och lockar därmed 
till återbesök.  

Kulturnämnden föreslår att avgiftsfria dagar införs på Göteborgs Stads museer från och 
med 2021-01-01 enligt nedan: 

• Stadens museer har en årlig gemensam temadag, Museernas dag, vilken 
genomförs på dagtid en helgdag under våren.  

• Stadens museer erbjuder en dag under Kulturkalaset med fri entré (ej till 
utställningar med tillfälligt förhöjd entré). 

• Fri entré till stadens museer under Kulturnatta.  

• Under jubileumsåret 2021 får alla besökare fri entré på sin födelsedag för sig 
själv och en person i sällskap på valfritt museum och endast under den dagen.  

• Under jubileumsåret 2021 får alla barn som kommer på en museilektion på något 
av stadens museer en dagbiljett att kunna ge till en vuxen så att de kan 
återkomma vid ett tillfälle på något av stadens museer.  

Avskaffande av förseningsavgifter 
Allt fler bibliotek i Sverige och resten av världen har i och med ändrade medievanor och 
förändrade villkor för media valt att ta bort förseningsavgifter eftersom de inte längre 
fyller den funktion de gjorde när de infördes. Förseningsavgifterna har även varit uppe för 
diskussion inom kulturförvaltningen de senaste åren. Huvudsyftet med ett avskaffande är 
att underlätta tillgänglighet och användning av bibliotekets medier för att bättre nå 
bibliotekslagens uppdrag. Målet är att verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Ett annat viktigt 
syfte med avskaffande av förseningsavgiften är att minska de administrativa kostnader 
som inte skapar ett mervärde för göteborgaren. Beräkningar visar att 
hanteringskostnaderna överstiger intäkterna. 

Avgifterna utgör ofta hinder för användare bland annat på grund av rädsla för att inte 
kunna betala förseningsavgifterna och därmed få betalningsanmärkningar. Ett 
avskaffande underlättar för dessa grupper.  

I samband med kulturförvaltningens budgetarbete inför 2021 har avskaffandet av 
förseningsavgifterna aktualiserats, dels för att underlätta användningen av bibliotekets 
tjänster, dels med syftet att ta bort administrativa kostnader som inte gagnar 
kärnverksamheten. Intäkterna från förseningsavgifterna har minskat sedan 2015. Mellan 
2017 och 2018 minskade avgifterna ytterligare vilket bedöms bero på införandet av ett 
aktivt arbete med digitala verktyg för att påminna låntagare via e-post och sms. Under 
samma period lanserades biblioteksappen, som har gjort det betydligt enklare att ha 
överblick över lånetider. En annan förklaring till beräknat minskade intäkter är att e-
bokslån blir allt vanligare och dessa lån återlämnas automatiskt.  
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Bibliotekets medier har blivit väsentligt mer tillgängliga och beräkningar visar att 
hanteringen av förseningsavgifterna både är tids- och kostnadskrävande. För året 2019 
uppgick intäkterna från förseningsavgifterna till ca 1 500 tkr. Tidsåtgången för 
hanteringen av avgifterna tillsammans med kostnaden för porto för påminnelser ger 
sammantaget en negativ nettokostnad om ca -300 tkr då den administrativa hanteringen 
uppgår till ca 1 800 tkr. Avskaffandet skulle frigöra motsvarande arbetsinsats och kostnad 
som intäkterna från förseningsavgiften, vilket innebär att budget 2021 inte skulle 
påverkas. Även arbetsmiljön påverkas positivt av lån utan förseningsavgifter, då dessa 
idag försätter medarbetarna i dagliga konfliktsituationer med användarna. I arbetet mot 
hot- och våldssituationer strävar förvaltningen efter att minska konfliktytorna. 

Flera städer diskuterar att avskaffa förseningsavgiften och några har redan avskaffat, till 
exempel Karlskoga och Skellefteå. Erfarenheter från andra städer som avskaffat avgiften 
är att återlämningen är kvar på samma nivå. Biblioteksverksamheten vill förmedla tillit 
till användarna och utgångspunkten är därför att media lämnas tillbaka som tidigare. För 
att ändå minska risken att staden inte skulle få tillbaka utlånade media behålls tillsvidare 
avgiften för förkomna medier. Det kommer även att användas kommunikativa åtgärder i 
kombination med exempelvis en lånespärr för att motivera till en återlämning i tid.  

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att ta bort förseningsavgifter på Göteborgs 
stads folkbibliotek från och med 2021-01-01.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Kulturnämndens förslag till reviderade avgifter innebär en rad förändringar med potential 
att öka tillgängligheten till stadens museer och folkbibliotekens medier på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Intäkter från förseningsavgifter minskar kontinuerligt, vilket är en del av en nationell 
trend som bekräftas av Sveriges officiella biblioteksstatistik 2019 sammanställd av 
Kungliga biblioteket. Hanteringen av förseningsavgift av medier på stadens folkbibliotek 
är både tids- och kostnadskrävande. Kulturnämndens beräkningar visar att 
hanteringskostnaderna överstiger intäkterna. Genom att avskaffa förseningsavgiften 
minskas de administrativa kostnader som inte skapar ett mervärde för göteborgaren. 
Minskade intäkter möts av minskade kostnader avseende den administration som är 
kopplad till hanteringen av förseningsavgifter.  

Vad gäller avgifterna vid stadens museer har kulturnämnden fattat ett beslut som minskar 
intäkterna och medför ökade kostnader för satsningar på att nå ny publik. 
Stadsledningskontoret noterar att kulturförvaltningen enbart lämnat prognos kring vad en 
höjd avgift på årsbiljetten skulle ge för intäkter. Förvaltningen har inte redovisat vad 
satsningarna på avgiftsfria dagar med program riktade mot prioriterade målgrupper eller 
fri entré för nya målgrupper beräknas kosta. Detta gör det oklart vilka ekonomiska 
effekter kulturnämndens förslag till beslut egentligen ger.  

Stadsledningskontoret konstaterar att kulturnämndens beslut medför en risk för 
underfinansiering vilket nämnden då har att hantera i sin budget för 2021.  
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Stadsledningskontoret föreslår att avgiftsnivån revideras enligt kulturnämndens förslag 
från och med 2021-01-01 och att kulturnämnden får återkomma med förlag som hur 
uppräkningsprinciperna och indexeringen av nämndens taxor och avgifter skall följa 
stadens anvisning om hantering av taxor och avgifter. 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Revidering av kulturnämndens avgifter 

§ 142, 0460/20 
 

Sektorschef Britta Söderqvist lämnar muntlig information i ärendet. Presentationen som 

visas läggs i appen Netpublicator.   

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) tackar för informationen och lämnar öppet för 

frågor från kulturnämndens ledamöter och ersättare.  

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att från och med den 

2021-01-01: 

a. för årsbiljett till museer fastställa avgiften oförändrad till 100 kr samt fri 

entré för ungdomar oförändrad upp till 25 år. 

b. i övrigt fastställa avgiftsnivåer för Göteborgs Stads museer i enlighet 

med kulturförvaltningens utlåtande, samt i övrigt besluta i enlighet med 

kulturförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-01.  

Yrkande från (MP), (V), (S) och (D) enligt bilaga 3 till protokollet.  

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet yrkar ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) för (L), 

(M) och (KD) bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. Lars-Olof Karlsson (MP) yrkar 

för (MP), (V), (S) och (D) bifall till yrkande från (MP), (V), (S) och (D).  

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandena under proposition och finner att 

kulturnämnden bifallit yrkandet från (L), (M) och (KD).  

Omröstning begärs.  

Propositionsordning  
Föreslagen propositionsordning ”Ja för bifall till yrkande från Ann Catrine Fogelgren (L) 

med flera och Nej för bifall till yrkande från Lars-Olof Karlsson (MP) med flera” 

godkänns.  

Omröstning 
Anna Ekborg (KD), Jörgen Fogelklou (SD), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) 

och ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) röstar Ja.  

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-06-22 



 

 

Kultur 
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Mariya Voyvodova (S), Irène Sjöberg-Lundin (D), Lars-Olof Karlsson (MP), Admir 

Ramadanovic (S), Anders Vedin (D), Maja Bentzer (V) och andre vice ordförande Grith 

Fjeldmose (V) röstar Nej.  

Med röstsiffrorna 7 Nej mot 4 Ja har nämnden beslutat att bifalla yrkandet från Lars-Olof 

Karlsson (MP) med flera.  

Protokollsanteckning 
Förvaltningsdirektör Anna Rosengren låter föra följande till protokollet: 

Mot bakgrund av stadens ekonomiska förutsättningar vilka försvåras ytterligare inför 

2021 är förvaltningens möjlighet till ökade intäkter avgörande, då främst inom sektor 

museer som har en hög självfinansieringsgrad. Förvaltningens förslag var därför att 

entréavgifterna till museerna skulle ökas och differentieras för olika målgrupper. 

Förslaget är baserat på flera undersökningar riktade gentemot både besökare och icke-

besökare samt omvärldsanalys. Nämndens beslut, som innebär att nuvarande 

avgiftsnivåer kvarstår samt att alla studenter ska omfattas av fri entré, innebär istället att 

förvaltningens intäkter kommer att minska. Beslutet försvårar därmed ett redan mycket 

ansträngt ekonomiskt läge och arbetsmiljösituationen vid förvaltningen ytterligare, då 

främst inom sektor museer. Sedan tidigare har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden 

att se över avgifter i syfte att öka intäkterna. Förvaltningens möjlighet att leverera på detta 

uppdrag försvåras väsentligt av nämndens beslut. 

Reservation 
Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L), förste vice ordförande Kristina Tharing (M), 

Anna Ekborg (KD) och Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

yrkandet från Ann Catrine Fogelgren (L) med flera.   

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kultur 
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Dag för justering 

2020-06-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 

 



Kulturnämnden 2020-06-22 – Reviderat yrkande 

Yrkande från MP, V, S och D, ärende 13: 
Revidering av kulturnämndens avgifter 
 
 

Beslut i kulturnämden: 
 
 

1. Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att från och med den 
2021-01-01: 

a. för årsbiljett till museer fastställa avgiften oförändrad till 100 kr samt fri 
entré för ungdomar oförändrad upp till 25 år. 

b. i övrigt fastställa avgiftsnivåer för Göteborgs Stads museer i enlighet 
med kulturförvaltningens utlåtande, samt i övrigt besluta i enlighet med 
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande. 

 
 
 

I den publikundersökning som förvaltningen redovisade 2019-05-14 framgår att för den 
publik som återkommande besöker stadens museer är nuvarande prisnivå rimlig och inte 
den viktigaste faktorn för beslutet att besöka museer eller inte. I svaret på frågan om 
entréerna är rätt prissatta konstateras bland annat:  
 
 

“Hos de som redan besöker museerna skulle en viss höjning av avgifterna på biljetter kunna 
göras. Samtidigt skulle en tredjedel av de som redan besöker museerna och är från 
Göteborg komma något oftare om det var fri entré. Göteborgs stads museer har också olika 
publikgrupper och priskänsligheten varierar mellan dessa. Den gruppen göteborgare som 
idag inte kommer och som ändå tror att museerna skulle kunna vara intressanta att besöka 
uppfattar också nuvarande entréavgift som rimligt. Därtill hos de som inte tror att museerna 
är något att besöka så är pris en faktor som lyfts fram. En större avgiftshöjning bedöms 
därför ha en viss risk.” 
 
 

Sektor museer konstaterar i redovisningen att gjorda publikundersökningar ökar kunskapen 
och att sektorn vill fortsätta “utveckla ett utbud som är efterfrågat och då inte bara hos de 
som redan kommer.” Strategier vill man utveckla för att bredda målgruppen. Och “Kraft bör 
då framförallt riktas mot barn och unga i prioriterade områden, samt mot den ganska stora 
grupp som i publikundersökningarna tror att museerna är något för dem men som inte ännu 
besöker.” 
 
 

Vi instämmer i målsättningen att bredda målgruppen. Museer är både del av besöksnäringen 
och – liksom bibliotek – viktiga noder för folkbildning. Avgiftsnivåer blir i det perspektivet inte 
enbart en fråga om priselasticitet hos en uppskattad grupp intresserade besökare för att 



optimera intäkterna, utan också en fråga om en tröskel bland andra för att göra 
museibesöket till en angelägenhet för fler.  
 
 

Så länge inte motsatsen bevisas i fördjupade undersökningar om vad hindren hos de 
prioriterade målgrupperna är för att i högre grad besöka museerna, utgår vi ifrån att en 
femtioprocentig höjning av årsbiljetten, liksom en sänkt åldersgräns för fri entré från 25 till 19 
år, kommer att inverka negativt på strategierna att bredda målgruppen. Bedömningen i 
tjänsteutlåtandet att det är osäker hur Covid 19-pandemin kan komma att påverka 
besökssiffrorna gör oss ytterligare tveksamma till att gå med på avgiftshöjningar.  
 
 

Dessutom är avgifter i grunden en principiell fråga som speglar synen på museernas roll i 
den kulturella infrastrukturen. Vi ser dem som kunskapskällor vilka ska vara tillgängliga för 
alla. Än så länge tycks inte de flesta uppfatta entréavgiften som ett hinder, men en höjning av 
årsbiljett från 40kr till 150kr på fyra år signalerar ändå att museerna är på väg att bli 
besöksmål för de verkligt intresserade snarare än tillgångar för alla medborgare.  
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Revidering av kulturnämndens avgifter 

Förslag till beslut 

I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att från och med den 

2021-01-01: 

a) fastställa avgiftsnivåer för Göteborgs Stads museer i enlighet med förslaget i 

kulturförvaltningens tjänsteutlåtande,   

b) ta bort förseningsavgiften på Göteborgs Stads folkbibliotek, samt  

c) införa avgiftsfria dagar på Göteborgs Stads museer i enlighet med förslaget i 

kulturförvaltningens tjänsteutlåtande. 

2. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget att återkomma 

med förslag kring att, under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen 

entré till fasta utställningar på Göteborgs Stads museer förklaras fullgjort (2019-

11-13 § 4). 

Sammanfattning 

Enligt kulturnämndens reglemente ska nämnden föreslå kommunfullmäktige ändringar av 

avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde och som inte nämnden 

delegerats ansvar för. Detta avser avgifter som enligt kommunallagen ska beslutas av 

kommunfullmäktige, då de med hänsyn till kraven på likabehandling av medborgare 

behöver beslutas på en kommunövergripande nivå. 

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av kulturnämndens avgifter inför 

2021. Förslaget innebär förändring i entréavgifter till museer, men även avskaffande av 

förseningsavgifter på stadens folkbibliotek. Förändring i entréavgifterna avser höjning av 

årsbiljetten, seniorrabatt på årsbiljett, sänkning av ålder för fri entré samt fri entré för 

studenter. 

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick kulturnämnden i uppdrag att återkomma med 

förslag om införande av avgiftsfria dagar vid museerna. Förvaltningen redovisar i detta 

ärende uppdraget. 

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-06-01 

Diarienummer 0460/20 

 

Agnetha Ljungqvist Qvart 

Telefon: 031 - 368 36 80 

E-post: agnetha.qvart@kultur.goteborg.se 

Anela Cmajcanin  

Telefon: 031- 368 32 05 

E-post: anela.cmajcanin@kultur.goteborg.se   
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Bedömning ur ekonomisk dimension  

Avgifter och priser bör i regel alltid räknas upp eftersom kostnaden annars tas från andra 

delar av organisationen vilket medför att budgeten på sikt urholkas. I kulturnämndens 

budget 2022 kommer tillämpning av indexuppräkning att redovisas, som sker var tredje 

år. De föreslagna förändringarna i avgifter är sådana avgifter som inte indexuppräknas. 

Vid förändring av dessa avgifter sker även förändring av motsvarande kostnader, vilket är 

ett nollsummespel och därmed ingen resultatpåverkan inför budget 2021.  

En höjning av priset på årsbiljetten bedöms generera en ökning av entréintäkterna, en 

försiktig första prognos är cirka 400 tkr. I denna prognos ska det tas i beaktande att 

stadens museer är starka besöksmål för turister, det är dock osäkert hur den aktuella 

Covid-19 pandemin kan komma att påverka människors olika beteendemönster och 

därmed besökssiffrorna. Därutöver är det förvaltningens bedömning att en justering av 

priset på årsbiljetten sannolikt kommer att förändra fördelningen mellan antalet sålda års- 

och dagbiljetter något, till förmån för de sistnämnda. Stadens museer har en hög 

självfinansieringsgrad och entréavgifterna är avgörande för att verksamhetens 

grunduppdrag ska kunna uppfyllas. Museernas fasta kostnader överstiger de offentliga 

bidrag som erhålls. Årligen genereras nästan 40 mnkr eller ca 25% av total budget. Av 

dessa går 13 mnkr eller ca 8% av budgeten till fasta kostnader som museerna har för 

hyror och personal. I detta sammanhang är 400 tkr en mindre men betydande förstärkning 

till en redan skör finansieringsstruktur. 

Hanteringen av förseningsavgift av medier på stadens folkbibliotek är både tids- och 

kostnadskrävande. Ett avskaffande av förseningsavgiften skulle frigöra motsvarande 

arbetsinsats och kostnad som intäkterna från avgiften, vilket innebär att budget 2021 inte 

skulle påverkas. 

Bedömning ur ekologisk dimension  

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension  

Avgiftsfria dagar  

I budget 2020 fick kulturnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med 

förslag om att införa ett antal avgiftsfria dagar på museerna. Förvaltningens förslag utgår 

från att kunna erbjuda spridda avgiftsfria dagar under året, samt att underlätta för barn 

och unga att återbesöka museerna med annan vuxen. Genom att satsa på temadagar kan 

museerna nå ut tydligare. De avgiftsfria dagarna ska rikta sig till målgrupper som i 

publikundersökningarna har ett intresse för museerna men som ännu inte besökt 

museerna. Innehållet ska erbjuda den museivana publiken att få uppleva museet på ett 

nytt sätt och lockar därmed till återbesök. Barn och i förlängningen familj, som målgrupp, 

är en viktig del i arbetet att bygga en återbesökande publik. Förvaltningen vill därför 

erbjuda alla elever som besöker museerna en engångsbiljett att använda tillsammans med 

en vuxen för ett återbesök.  

Myndigheten för kulturanalys undersökningar visar att socioekonomisk bakgrund är en 

stark variabel avseende vem som väljer att besöka museer. Det är av vikt att arbeta med 

prissättning men även att ha andra parallella strategier. Exempel på detta är fri entré på 
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museerna för barn och unga, samt studenter eller program direkt riktade mot prioriterade 

målgrupper så som de i tjänsteutlåtandet föreslagna avgiftsfria dagarna.  

Ändrad ålder för avgiftsfri entré och seniorpris på årsbiljetten 

Förvaltningen föreslår att åldern för fri entré sänks från 25 år till 19 år. Det är unikt i en 

nationell kontext att ha en så hög åldersgräns och bedömningen utifrån 

publikundersökningarna är att detta inte förväntas. Förvaltningen föreslår därutöver fri 

entré för studenter. Dels då denna grupp är mer ekonomiskt utsatt, dels då rabatter riktade 

till studenter är vanligt förekommande. Därutöver har en stor andel svarande i 

publikundersökningarna efterfrågan fri entré för studenter.  

En annan grupp som ofta erbjuds olika typer av rabatter är pensionärer. De är en trogen 

besöksgrupp till stadens museer, som ofta köper årsbiljett och kommer regelbundet samt 

oftast inte har en lika god ekonomi som förvärvsarbetande personer.   

Borttagning av förseningsavgifter på stadens folkbibliotek 

Kulturförvaltningen tar inte ut några förseningsavgifter för barnmedia vilket gör att ett 

avskaffande av avgiften enbart påverkar lån av vuxna. Ett potentiellt hinder tas bort för 

grupper som har svårt att hantera förseningsavgifter och därmed undviker att låna. Ett 

avskaffande väntas därför inverka positivt för stadens invånare vars tillgänglighet och 

användning av bibliotekets medier underlättas. 

Bilaga 

Förslag på kulturnämndens avgifter och priser 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige.  
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Ärendet 

Enligt kulturnämndens reglemente ska nämnden föreslå kommunfullmäktige ändringar av 

avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde och som inte nämnden 

delegerats ansvar för. Kulturförvaltningen föreslår i detta ärende förändring av 

entréavgifter på museer och förseningsavgifter på bibliotek. 

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick kulturnämnden i uppdrag att återkomma med 

förslag om införande av avgiftsfria dagar vid museerna. Förvaltningen redovisar i detta 

ärende uppdraget och föreslår att detsamma förklaras fullgjort. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om avgifter eftersom avgiftsnivån 

kan komma att påverka skatteuttaget. Fullmäktige kan dock i viss mån delegera rätten att 

besluta om avgifter till nämnderna, vilket främst gäller avgifter som saknar egentlig 

kommunalekonomisk betydelse och som inte är av principiell vikt. Kulturnämnden kan 

besluta själv om avgifter av mindre betydelse som inte med hänsyn till kraven på 

likabehandling av medborgare behöver beslutas på en kommunövergripande nivå. 

Av kulturnämndens reglemente (2 kap 4§) framgår att:  

1. Nämnden ska föreslå kommunfullmäktige ändringar av avgiftskonstruktioner 

eller avgiftsnivåer inklusive val av index för uppräkning av de avgifter som 

förekommer inom nämndens verksamhetsområde och som inte nämnden 

delegerats ansvar för.  

2. Nämnden fastställer avgifter av mindre ekonomisk betydelse som inte med 

hänsyn till kraven på likabehandling av kommunens medlemmar, ska fastställas 

av kommunfullmäktige.  

3. Nämnden fastställer avgifter som hänförs till stadens samlade 

biblioteksverksamhet.  

4. Nämnden ska årligen justera avgifterna utifrån det index som reglerats genom 

kommunfullmäktiges beslut enligt p.1. 

Förvaltningens beredning av ärendet 

Kulturförvaltningen har under beredningens gång hållit stadsledningskontoret informerad 

om tidplanen för ärendet. 

Entréavgifter till Göteborgs Stads museer 

Stadens museer har en hög självfinansieringsgrad och entréavgifterna är avgörande för att 

verksamhetens grunduppdrag ska kunna uppfyllas. Museernas fasta kostnader överstiger 

de offentliga bidrag som erhålls. Lokalkostnader står för en betydande andel av dessa 

kostnader. Museernas grunduppdrag är att vara öppna för allmänheten för att främja 

samhället och dess utveckling samt att verka utan vinstintresse. Avgifter till museerna 

eller syftar enbart till att stötta och främja grunduppdraget.  

Den första januari 2018 höjdes avgiften på årsbiljett från 40 kr till 100 kr och en 

dagbiljett infördes med avgift på 60 kr. Innan dess hade inte entréavgifterna till museerna 

ändrats på 10 år. Sedan förändringen av års- och dagbiljett 2018 har allt fler besökare valt 

att köpa dagbiljetter. Totala andelen besökare har dock inte förändrats.  
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Förvaltningen bedömer att årsbiljetten bör höjas men att priset för en dagbiljett kvarstår. 

Motivet är museernas höga självfinansieringsgrad där de senaste prisindexhöjningar inte 

kunnat följa den prisutveckling avseende hyror och verksamheten i övrigt, men även i 

kombination av effektivitetsbesparingar. Samtidigt visar besöksundersökningar att det 

finns ett utrymme att höja årsbiljetten utan att tappa allt för många besökare. Olika typer 

av biljetter förtydligar utbudet och vad de respektive biljetterna ger tillgång till. En 

differentiering av avgifterna möjliggör således en tydligare kommunikation.  

Stadens museer genomför årligen publikundersökningar som ett led i att utveckla 

verksamheten. I dessa undersökningar har det framkommit att avgiften för en dagbiljett 

eller en förhöjd entréavgift till en tillfällig utställning, uppfattas av både besökare och 

icke-besökare som rimliga. I den senaste publikundersökningen, där både besökare och 

icke-besökare tillfrågades, uppfattades avgiften för en årsbiljett som billig. En stor 

majoritet uppgav att de kunde tänka sig att betala mer för en årsbiljett. Årsbiljetten är ett 

sätt att skapa relation till de besökare som nyttjar museernas verksamheter ofta. 

Undersökningarna påvisar att efterfrågan på årsbiljett kan öka, om det kan laddas med 

flertal erbjudanden, t ex rabatt på tillfälliga utställningar med förhöjd entréavgift.  

Vid utförd omvärldsanalys noterar kulturförvaltningen att fri entré upp till 25 år är en i 

nationell kontext unikt hög ålder. Enligt Myndigheten för kulturanalys årliga 

undersökning uppgår medianåldern för fri entré till 15 år. Förvaltningens bedömning är 

därför att åldern för fri entré på stadens museer bör sänkas till 19 år. 

För att minska en eventuellt negativ påverkan av höjning av årsbiljetten, bedömer 

kulturförvaltningen att det är angeläget att införa en rabatt för seniorer. Pensionärer är en 

trogen besöksgrupp som museerna värnar om, som oftast köper årsbiljetter, samt oftast 

inte har en lika bra ekonomi som förvärvsarbetande personer.   

För att värna gruppen studenter bedömer förvaltningen att den gruppen bör erbjudas fri 

entré. Det en förväntan från målgruppen som tydligt uttrycks i besöksundersökningarna, 

vilket också är vanligt nationellt. Det är även en grupp som är mer svår att nå men som 

museerna vill skapa en relation till för att säkerställa att de återvänder när det är äldre. 

Ingen studentrabatt har erbjudits tidigare, vilket har gjort att äldre studenter fått betala 

fullpris. Förändringen kommer också stärka relationerna till universitet. 

Avgiftsfria dagar på Göteborgs stads museer från och med 
2021 

I budget 2020 fick kulturnämnden i uppdrag att återkomma med förslag om att införa ett 

antal avgiftsfria dagar vid museerna. Förvaltningens förslag utgår ifrån att kunna erbjuda 

spridda avgiftsfria dagar under året, samt att underlätta för barn och unga att återbesöka 

museerna med annan vuxen. De avgiftsfria dagarna ska rikta sig till målgrupper som i 

publikundersökningarna har ett intresse för museerna men som ännu inte genomfört något 

besök. Innehållet ska även erbjuda den museivana publiken att få uppleva museet på ett 

nytt sätt och lockar därmed till återbesök. Förslag till avgiftsfria dagar redovisas under 

förvaltningens förslag nedan. 

Borttagning av förseningsavgifter 

Flera större och mindre bibliotek har i och med ändrade medievanor och förändrade 

villkor för media valt att ta bort förseningsavgifter eftersom de inte längre fyller den 
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funktion de gjorde när de infördes. Förseningsavgifterna har även varit uppe för 

diskussion inom kulturförvaltningen de senaste åren. Huvudsyftet med ett avskaffande är 

att underlätta tillgänglighet och användning av bibliotekets medier för att bättre nå 

bibliotekslagens uppdrag. Målet är att verka för den demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Ett annat viktigt 

syfte med avskaffande av förseningsavgiften är att minska de administrativa kostnader 

som inte skapar ett mervärde för göteborgaren. Beräkningar visar att 

hanteringskostnaderna överstiger intäkterna. 

Avgifterna utgör ofta hinder för användare bland annat på grund av rädsla för att inte 

kunna betala förseningsavgifterna och därmed få betalningsanmärkningar. Ett 

avskaffande underlättar för dessa grupper.  

I samband med kulturförvaltningens budgetarbete inför 2021 har avskaffandet av 

förseningsavgifterna aktualiserats, dels för att underlätta användningen av bibliotekets 

tjänster, dels med syftet att ta bort administrativa kostnader som inte gagnar 

kärnverksamheten. Intäkterna från förseningsavgifterna har minskat sedan 2015. Mellan 

2017 och 2018 minskade avgifterna ytterligare vilket bedöms bero på införandet av ett 

aktivt arbete med digitala verktyg för att påminna låntagare via e-post och sms. Under 

samma period lanserades biblioteksappen, som har gjort det betydligt enklare att ha 

överblick över lånetider. En annan förklaring till beräknat minskade intäkter är att e-

bokslån blir allt vanligare och dessa lån återlämnas automatiskt.  

Bibliotekets medier har blivit väsentligt mer tillgängliga och beräkningar visar att 

hanteringen av förseningsavgifterna både är tids- och kostnadskrävande. För året 2019 

uppgick intäkterna från förseningsavgifterna till ca 1 500 tkr. Tidsåtgången för 

hanteringen av avgifterna tillsammans med kostnaden för porto för påminnelser ger 

sammantaget en negativ nettokostnad om ca -300 tkr då den administrativa hanteringen 

uppgår till ca 1 800 tkr. Avskaffandet skulle frigöra motsvarande arbetsinsats och kostnad 

som intäkterna från förseningsavgiften, vilket innebär att budget 2021 inte skulle 

påverkas. Även arbetsmiljön påverkas positivt av lån utan förseningsavgifter, då dessa 

idag försätter medarbetarna i dagliga konfliktsituationer med användarna. I arbetet mot 

hot- och våldssituationer strävar förvaltningen efter att minska konfliktytorna. 

Flera städer diskuterar att avskaffa förseningsavgiften och några har redan avskaffat, till 

exempel Karlskoga och Skellefteå. Erfarenheter från andra städer som avskaffat avgiften 

är att återlämningen är kvar på samma nivå. Biblioteksverksamheten vill förmedla tillit 

till användarna och utgångspunkten är därför att media lämnas tillbaka som tidigare. För 

att ändå minska risken att staden inte skulle få tillbaka utlånade media behålls tillsvidare 

avgiften för förkomna medier. Det kommer även att användas kommunikativa åtgärder i 

kombination med exempelvis en lånespärr för att motivera till en återlämning i tid.  

Förvaltningens förslag 

Samtliga av kulturnämndens avgifter och priser, inklusive de nya förslagen, återfinns i 

bilaga.  
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Entréavgifter museer 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förändrade entréavgifter på 

Göteborg stads museer från och med 2021-01-01 enligt nedan; 

• Höjning av årsbiljett från 100 kr till 150 kr.  

• Sänkt ålder för fri entré för ungdomar, från 25 år till 19 år. 

• Fri entré för studenter vid uppvisande av studentlegitimation med undantag från 

utställningar med förhöjd entréavgift. 

• Rabatterat årsbiljett om 130 kr, för seniorer.  

Förvaltningen bedömer att följande entréavgifter bör kvarstå som oförändrade: 

• Dagbiljett 60 kr.  

• Entrébiljett till tillfällig utställning med förhöjd entré 100 kr. 

Förseningsavgift bibliotek 

Förvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att ta bort förseningsavgifter 

på Göteborgs stads folkbibliotek från och med 2021-01-01.  

Avgiftsfria dagar museer 

Utöver ovanstående redovisar förvaltningen uppdraget från kommunfullmäktiges budget 

om att återkomma kring införande av avgiftsfria dagar vid museerna. Förvaltningen 

föreslår att avgiftsfria dagar införs på Göteborgs stads museer från och med 2021-01-01 

enligt nedan: 

• Stadens museer har en årlig gemensam temadag, Museernas dag, vilken 

genomförs på dagtid en helgdag under våren.  

• Stadens museer erbjuder en dag under Kulturkalaset med fri entré (ej till 

utställningar med tillfälligt förhöjd entré). 

• Fri entré till stadens museer under Kulturnatta.  

• Under jubileumsåret 2021 får alla besökare fri entré på sin födelsedag för sig 

själv och en person i sällskap på valfritt museum och endast under den dagen.  

• Under jubileumsåret 2021 får alla barn som kommer på en museilektion på något 

av stadens museer en dagbiljett att kunna ge till en vuxen så att de kan 

återkomma vid ett tillfälle på något av stadens museer.  

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör  

Agnetha Ljungqvist Qvart   

 

Ekonomichef  
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Avgifter och priser samt principer för prissättning 

 Avgift Beslutsnivå och uppräkning 

Nr Entréavgifter Beslutsnivå Delegation Nivå och uppräkning 

1 Entréavgift museer KF Nej Årsbiljett 100 kr. Engångsbiljett, 60 kr. Ingen uppräkning. 

2 Entréavgift konsthall KF Nej Avgiftsfritt 

3 
Subventionerad eller fri entréavgift för särskilda 
besöksgrupper, avgiftsfria dagar på museerna samt 
medföljande vuxen. Födelsedagsfirare under jubileumsåret 
2021 

KF Nej Avgiftsfritt 

4 
Fri entré för ungdomar upptill 25 år samt för studenter mot 
uppvisad studentlegitimation med undantag från utställningar 
med förhöjd entréavgift 

KF Nej Avgiftsfritt 

 Uthyrning av instrument      

5 
Subventionerad eller fri hyra av instrument för elever inom 
kulturskolan 

KF Nej Avgiftsfritt 2 år 

6 
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. 

7 Förseningsavgift uthyrning av instrument KF KN Avgift för påbörjad termin 

8 Avgift för förkommet instrument KF KN Schablonvärde 

 Museilektioner      

9 
Avgift för museilektion för förskolor och skolor inom 
Göteborgs stad 

KF KN Avgiftsfritt 

10 
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. 

 Biblioteksavgifter      

11 Avgift för förekomna medier KF KN Schablonvärde 

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

Bilaga 1  
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Kulturnämndens övriga avgifter1 

 Avgift Beslutsnivå  
Delegation/ 
vidaredelegation 

Avgiftsnivå  Kommentar 

Nr Avsteg från avgifter2     

12 Tillfälliga fria entréavgifter KN FD/SEC - Anmäls till nämnden. 

13 Tillfälliga förhöjda entréavgifter KN FD - Anmäls till nämnden. 

14 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     

15 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     

16 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     

17 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. 

 
 
 
 
 
 

 
1 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. 
2 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 prissättning3 

Nr Pris Prisnivå Kommentar 

 Visningar och externa föreläsningar   

18 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. 

19 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   
20 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. 

 

 

 

 
3 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 

21 Uthyrning av konferenslokal45 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/timme6.  

22 Kopiering och utskrifter7 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 -  
 

 

 

 

 

 
4 Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för extra person, tekniker eller vakt. 
5 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 §. 
6 Priset är indexuppräknat för 2019. 
7 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 

23 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. 

24 Materialkostnader i samband med 
workshops, pedagogiska program mm. 

EnhetsC Pris fastställs utifrån självkostnad av enhetschef.   

25 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. 

26 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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