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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212
Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen (KS 2020.255)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för
kulturrummet, teatern och traversen enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna ska gälla 
från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med prisrevideringen 
är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna föreslås 
gälla från och med 1 januari 2021.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §160  Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Kulturnämnden, Priser kulturrum, teater och traversen 2020



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160
Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen (KS 2020.255)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för
kulturrummet, teatern och traversen enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna ska gälla 
från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med prisrevideringen 
är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna föreslås 
gälla från och med 1 januari 2021.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Kulturnämnden, Priser kulturrum, teater och traversen 2020



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-05

DNR KS 2020.255 
KARIN KILERUD SID 1/1
CHEFSCONTROLLER 
0858785118  
KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KLK@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Reviderade priser för kulturrum, teater 
och traversen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för
kulturrummet, teatern och traversen enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna 
ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ärendet i korthet
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med 
prisrevideringen är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att 
kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa 
hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna 
föreslås gälla från och med 1 januari 2021.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-05
2. Beslut §36 2020-09-15, kulturnämnden
3. Tjänsteskrivelse, 2020-08-06
4. Bilaga, 2020-08-06
5. Bilaga, 2015-01-23

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kulturnämnden



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36
Priser kulturrum, teater och traversen 2020 (KN 2020.015)

Beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för kulturrummet, teatern 
och traversen.

Ärendebeskrivning
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen har inte 
prisjusterats på 5 år. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att 
kunna underhålla lokalerna så behöver priserna ses över. Även om man höjer priserna så 
måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, framför allt av ungdomar och 
lokala kulturföreningar och aktörer. Förslaget är därför att endast höja priserna för externa 
hyresgäster.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §37 KN AU Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Tjänsteskrivelse,2020-08-06, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Priser kulturummet teater och traversen 2020
 Priser kulturrum teater och travers 2015
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37
Priser kulturrum, teater och traversen 2020 (KN 2020.015)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för kulturrummet, teatern 
och traversen.

Ärendebeskrivning
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen har inte 
prisjusterats på 5 år. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att 
kunna underhålla lokalerna så behöver priserna ses över. Även om man höjer priserna så 
måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, framför allt av ungdomar och 
lokala kulturföreningar och aktörer. Förslaget är därför att endast höja priserna för externa 
hyresgäster.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse,2020-08-06, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Priser kulturummet teater och traversen 2020
 Priser kulturrum teater och travers 2015



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖRVALTNING 2020-08-06

DNR KN 2020.015 
ANDERS DAHLGREN SID 1/1
ENHETSCHEF KULTUR 
08-587 853 65  
ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE  KULTURNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Priser kulturrum, teater och traversen 
2020

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för 
kulturrummet, teatern och traversen.

Ärendet i korthet
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen 
har inte prisjusterats på 5 år. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, 
samt för att kunna underhålla lokalerna så behöver priserna ses över. Även om man 
höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, 
framför allt av ungdomar och lokala kulturföreningar och aktörer.  Förslaget är därför 
att endast höja priserna för externa hyresgäster. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
2. Priser kulturrum, teater och travers 2015
3. Priser kulturrum, teater och traversen 2020

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunfullmäktige



2020-08-06
SID 1/1

KULTUR

KULTURFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TORGGATAN 11
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 853 38

KULTUR@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

KULTUR

Hyrespriser Vallentuna Teater, Traversen och Vallentuna Kulturhus -

Kulturrummet

Ordinarie: Företag, privatpersoner, föreningar och organisationer

Reducerat: Ungdomsverksamhet samt Vallentunaföreningar

Vallentuna Kommun: Kostnadsfritt, dock ej tekniker.

VALLENTUNA TEATER 2015 2020

Ordinarie pris: 500:-/timme 700:-/timme

Reducerat pris: 300:-/timme 300:-/timme

Bokningar Heldag mer än 8 timmar, 8-22:
Ordinarie pris: 5 000:- 7 000:-
Reducerat pris: 2 500:- 2 500:-

VALLENTUNA KULTURHUS OCH BIBLIOTEK - KULTURRUMMET

Ordinarie pris: 500:-/timme 700:-/timme
Reducerat pris: 300:-/timme 300:-/timme
Bokningar Heldag mer än 8 timmar, 8-22:
Ordinarie pris: 5 000:- 7 000:-
Reducerat pris: 2 500:- 2 500:-

TRAVERSEN

Ordinarie pris: 250-/timme 300:-/timme
Reducerat pris: 100:-/timme 100:-/timme
Bokningar Heldag mer än 8 timmar, 8-22:
Ordinarie pris: 2 000:- 3 000:-
Reducerat pris: 1 o00:- 1 000:-

TILLÄGG TEKNIKER/SCENMÄSTARE
 (även för Vallentuna kommun):  700 kr/timme 

I priserna ingår grundinställning av ljus, ljud och AV-teknik enligt teknisk specifikation.



2015-01-23
SID 1/1

KULTUR

KULTURFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TORGGATAN 11
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 853 38

KULTUR@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

KULTUR

Hyrespriser Vallentuna Teater, Traversen och Vallentuna Kulturhus -

Kulturrummet

Ordinarie: Företag, privatpersoner,  föreningar och organisationer

Reducerat: Ungdomsverksamhet samt Vallentunaföreningar

Vallentuna Kommun: Kostnadsfritt,  dock ej tekniker.

VALLENTUNA TEATER 2012 2015

Ordinarie pris: 300:-/h 500:-/h

Reducerat pris: 150:-/h 300:-/h

Bokningar Heldag mer än 8 h, 8-22:
Ordinarie pris: 3 500:- 5 000:-
Reducerat pris: 2 000:- 2 500:-

VALLENTUNA KULTURHUS OCH BIBLIOTEK - KULTURRUMMET

Ordinarie pris: 300:-/h 500:-/h
Reducerat pris: 150:-/h 300:-/h
Bokningar Heldag mer än 8h, 8-22:
Ordinarie pris: 3 500:- 5 000:-
Reducerat pris: 2 000:- 2 500:-

TRAVERSEN

Ordinarie pris: 250-/h
Reducerat pris: 100:-/h
Bokningar Heldag mer än 8h, 8-22:
Ordinarie pris: 2 000:-
Reducerat pris: 1 o00:-

TILLÄGG TEKNIKER/SCENMÄSTARE
 (även för Vallentuna kommun):  500 kr/h 700:-/h

I priserna ingår grundinställning av ljus, ljud och AV-teknik enligt teknisk specifikation.
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