Taxor och
avgifter 2019
för kulturanläggningar och
folkbibliotek i Lunds kommun
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Allmän information
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor. I detta dokument finner du taxor
och avgifter för kommunens anläggningar, lokaler och tjänster inom verksamhetsområdena kultur och bibliotek.

Så här bokar du
•
•
•
•
•
•
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Lunds stadsteater, 046-359 91 89
Biljettbyrån, 046-13 14 15
Stenkrossen, Kultur Lund 046-359 48 76, stenkrossen@lund.se
Kulturskolan, 046-35 67 15
Lokaler vid bibliotek bokas via respektive bibliotek
Lunds konsthall, 046-35 52 95

Mervärdesskatt (moms)

Taxor och avgifter för bibliotek och undervisning på Kulturskolan är inte momsbelagda. För skolbio är momspålägget 25 %. För personalkostnader såsom för till
exempel tekniker tillkommer det 25 % moms. För de taxor som belastas med moms
står detta angivet i anslutning till respektive taxa. Kultur- och fritidsförvaltningen
reserverar sig för ändrade momsregler som träder i kraft efter att detta dokument
fastställts.

Avbokning

Vad som gäller för avbokning regleras i separat kontrakt i samband med bokning.

Eventuella tillkommande kostnader
•
•

Uthyraren kan efter bedömning kräva depositionsavgift vid bokning.
Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande
låsanordning.

Övrigt
•
•
•

Fastställda ordnings- och trivselregler för lokaler ska följas. Grovstädning av
lokaler efter användning ska ske.
Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen
för särskilda arrangemang uppgår till 400 - 500 kr per timme beroende på dygnstid och veckodag. Detta gäller oavsett typ av tjänst och nyttjare.
Hyresbelopp uppges i kronor per timme om inget annat anges.

Hävande av avtal

Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att vägra hyra ut lokaler/anläggningar om det på sannolika grunder kan antas att verksamheten kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling, såsom hets mot
folkgrupp, i eller i anslutning till lokalen/anläggningen. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig även rätten att häva redan ingångna avtal med
hänsyn till ovannämnda anledningar. Hyresgästen har i dessa fall inte rätt till
ersättning.

TAXOR OCH AVGIFTER 2019

3

Lunds stadsteater

Priserna gäller från 1 januari 2019
Vid hyra av lokal i Stadsteatern ingår salong, scen, loger och tillhörande utrymme.
Biljettmottagare ingår i hyran och garderobspersonal ingår då bevakad garderob
erbjuds (garderobsavgift betalas av besökare). Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.
Aktivitet

Hyra av lokal
Hyra (max 8 tim)
Hyra, särskilt avtal föreläsning (4 tim)

Övrigt
Ljud- eller ljustekniker (exkl. 25 % moms)
Garderobsavgift (exkl. 25 % moms)

* Avgift avser efter 8 timmar.

** Garderobsavgift betalas av besökare.

Pris (kr/tillf.)

Pris (kr/tim)

16 000
9 000

1 500*

8

**

400*

Lunds konsthall

Priserna gäller från 1 januari 2019
Konsthallens lokaler hyrs endast ut då det är förenligt med utställningsverksamheten
och ändamålet med uthyrningen. Prövning görs vid varje tillfälle.
Aktivitet

Avgifter ordinarie öppettider
Grupper från skolor i andra kommuner
Vuxengrupper, vardag
Vuxengrupper, helgdag
Pensionärsgrupper

Kulturanläggningar
Lunds stadsteater
Lunds konsthall
Folkparken
Kulturskolan
Stenkrossen

Avgifter under icke ordinarie öppettider
Vuxengrupper, vardag
Vuxengrupper, helgdagar
Uthyrning av lokaler i konsthallen
Hela utställningslokalen, vardag under icke
öppethållande

Hela utställningslokalen, helgdag icke öppethållande
Personalkostnad, vardag ordinarie öppethållande (exkl. 25 % moms)
Personalkostnad, övriga tider (exkl. 25 %
moms)

Pris (kr/tillf.)

Pris (kr/tim)

500
800
1 500
500

-

800 (+timtaxa)
1 500 (+timtaxa)

410
570

2 750 (+timtaxa)

400

-

400

2 750 (+timtaxa)

-

500

500
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Folkparken

Lokaler

Minst antal timmar att boka lokaler i Folkparken är fyra timmar. Depositionsavgift
kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.

Fernströmsaulan
Övriga undervisningslokaler

Priserna gäller från hösten 2019 under förutsättning att lokalerna är iordningställda.

Aktivitet

Hyra av rotunda
Förening*
Företag

Övrigt
Tekniker (exkl. 25 % moms)

Pris Heldag
(8 tim)

Pris Halvdag
(4 tim)

Pris
(kr/tim)

7 000
9 000

4 000
5 000

900**
1 200**
400

* Ideell förening eller Lunds kommun
** Avgift avser efter 8 timmar.

Priserna gäller från 1 januari 2019.

Kör
Rytmik, brassrytmik, träblåsrytmik
Komposition
Dansgrupp
Teatergrupp
Skrivarverkstad
Drama, nycirkus och korta teatergrupper (50-60 min)
Bild
Film och animation
Dans gymnasiegrupp
Instrumentalundervisning
Suzukiundervisning, inkl. både individuell- och grupplektion
Påbyggnadslinje
Instrumenthyra
Endast orkester

550
875
875
875
875
875
875
900
900
950
1 100
1 300
1 500
475
350

Elevavgifter faktureras per termin efter att antagning skett. Avgift för avanmälan tas
ut om avanmälan inte görs inom föreskriven tid.
Skolbio

Förskoleklasser (exkl. 25 % moms)
Grupper i klasserna 1-6 (exkl. 25 % moms)
Grupper i klasserna 7-9 (exkl. 25 % moms)
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1 200
500-900***

4 000****

1 400
700-1 100***

**** För lokalerna 16, 21 och 33

Pris inkl. stämning
(kr)
3 000
1 500

Stenkrossen

Priserna gäller från 1 januari 2019

Bygghallen
Konferensrum
< 18 pers.

Pris för
1 dag

Pris för
2 dagar

Pris för
3 dagar

Pris för
1 vecka

Pris per dag
utöver vecka

3 500

5 000

6 500

10 000

1 500

1 500

2 000

2 500

-

-

4 000

6 000

Tjänst
Städning (exkl. 25 % moms)
Tekniker (exkl. 25 % moms)
Annan personal (exkl. 25 % moms)

8 000

13 000

2 000

Pris vardag, kl
7-19 (kr/tim)

Pris övrig tid
(kr/tim)

400

500

400

500

400

500

Längre eller kortare hyresperioder och alternativa lokalkombinationer kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle. Uthyrning av lokalerna sker endast i mån av tillgänglighet och Stenkrossen förbehåller sig rätten att neka uthyrning till evenemang
som inte är förenliga med Stenkrossens värdegrund och verksamhet (med fokus
konst, kultur, innovation).

Pris (kr/elev)

För friskola eller skola i annan kommun tillkommer moms på priset.
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Pris helgdag
(kr/tillf.)

Steinway D-flygel, no 563626, placerad i Folkparken
Steinway B-flygel, placerad i Folkparken

Svarta lådan
Pris (kr/termin)

Pris vardag
(kr/termin)

Hyra flygel

Objekt

Kulturskolan
Elevavgift

*** Priset är beroende av vilken lokal det gäller.

Pris vardag
(kr/tillf.)

20
25/30
30/40
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Biblioteksverksamhet

Priserna gäller från 1 januari 2019.
Avgift
Lån
Utomnordiskt fjärrlån
Fjärrlån, artikelkopior

Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort, vuxen
Nytt bibliotekskort, barn

Förlorade eller skadade medier*
Vuxenlitteratur
Pocketböcker
Barnlitteratur
Daisy
Musik-CD/CD-böcker
DVD/TV-spel
Språkkurser
Enstaka tidskriftsnummer
Övertidsavgift

Vuxen, per exemplar (max 100 kr)
Barnmedia
Korttidslån, per exemplar (max 120 kr)
Tidskrift, per exemplar (max 50 kr)

Pris (kr)
200
självkostnad
40
20

350
100
200
200
250
700
600
75

Pris (kr/dag)
5
0
10
5

* Priset kan bli högre om värdet på materialet överstiger schablonpriserna. Biblioteket fakturerar då enligt det högre
värdet. Musik-CD, CD-böcker och andra AV-medier, noter, medier placerade i magasin inkl. närmagasin, folianter och
antikvariskt värdefulla medier värderas särskilt. Biblioteket kan kräva ersättning för samtliga delar i ett flerbandsverk,
om den del som ska ersättas inte kan köpas separat. I priserna ingår ersättning för administrativa kostnader.

Avgift

Folkbibliotek

Pris exkl. moms
(kr/st)

Pris inkl. moms
(kr/st)

2,40
4
4,80
8

3
5
6
10

Stadsbiblioteket
Atriumgården (max 75 pers.)
Kyrkan (max 35 pers./sittande max 25)

3 000/tillf.
500/halvdag

Hyrs ej ut
800/halvdag

Medborgarhuset och Genarps bibliotek
Stora salen
Welins rum
Medborgarhuset Genarp

100/tim
30/tim
1 250/dygn

200/tim
60/tim
2 500/dygn

Utskrift och kopiering
A4, svart/vit
A4, färg
A3, svart/vit
A3, färg
Objekt

Stadsbiblioteket
Stadsdelsbibliotek

Stångby bibliotek
Norra Fäladens bibliotek
Västers bibliotek
Klostergårdens bibliotek
Södra Sandby bibliotek
Dalby bibliotek
Veberöds bibliotek
Genarps bibliotek

Stadsdelsbiblioteken
Samlingssal (S Sandby, Dalby och Veberöd)

Pris, ideella för- Pris, företag/priningar i Lund (kr) vatpersoner (kr)

100/tim

200/tim

TAXOR OCH AVGIFTER 2019

9

Vill du veta mer?

Upplysningar om prissättning och tillämpning av taxor vid speciella
arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av staben vid
kultur- och fritidsförvaltningen, tel 046 - 359 50 00.

