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Kultur och
fritidsnämnden

Revidering avgifter Arkiv och Museer
Förslag till beslut
Fastställer avgifter Arkiv och Museer

Sammanfattning
Arkiv och museer har genomfört en genomgång av nu gällande avgifter inom
avdelningen. De reviderade avgifternas syfte är täcka de tillkommande kostnaderna
t ex personalkostander i anslutning till guidade visningar för en vuxengrupp.
Avgifter har höjts i och med att de anpassats efter vad andra tar för liknade tjänster.
Det höjda och justerade avgifterna påverkar inte invånare som tar del av Arkiv och
Museers ordinarie tjänster och service.
Avgifterna gäller från och med 2016-10-01

Ärendebeskrivning
Arkiv och museer har genomfört en genomgång av nu gällande avgifter inom
avdelningen. Avgifterna rör tjänster och aktiviteter som ligger utöver
grunduppdraget att tillhandahålla service till användare av arkiven och besökare
som kommer till museerna. Det handlar till exempel om lån av lokaler, guidningar
för vuxengrupper utöver ordinarie program, bildbeställningar med mera.
De ändrade avgifternas syfte är täcka de tillkommande kostnaderna för utgifter t ex
personalkostander i anslutning till guidade visningar för en vuxengrupp. Avgifter
har höjts i och med att de anpassats efter vad andra tar för liknade tjänster. Det
höjda och justerade avgifterna får påverkar inte invånare som tar del av Arkiv och
Museers ordinarie tjänster och service.

Avgifter Arkiv och Museer
Avgifterna gäller även Eskilskällan. Avgifterna följer den statliga
Avgiftsförordningen efter principbeslut inom Eskilstuna kommun.
Vid fakturering måste personnummer eller organisationsnummer anges.
Portokostnad tillkommer enligt postens prislista.
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Priser och regler för bildpublicering finns i bilaga.
Sökningar ur arkiv och samlingar
För den första halvtimmen är sökningar
Därefter arbetskostnad per påbörjad kvart

gratis
125 kr

Avgiftsfritt för sökning i sekretesskyddat material i barnavårdsnämndens och
socialnämndens arkiv samt för förfrågningar från Eskilstuna kommuns
förvaltningar samt bolag, elever och studenter.
Kopior
Papperskopior
Nio första kopiorna
Tionde kopian
därefter
Kopieringskostnad papperskopior

gratis
50 kr

A4
A3

2 kr/sida
5 kr/sida

Avgiftsfritt vid kopiering av sekretesskyddat material samt för förfrågningar från
Eskilstuna kommuns förvaltningar samt bolag, elever och studenter.
Övriga kopior
Digitala kopior
CD-R

2 kr/sida
30 kr/styck

Film eller videokopia
Kopia av ljudband
För film och ljudbandskopior tillkommer arbetskostnad

600 kr/styck
120 kr/styck
125 kr/15 min

Foto- och barnbildbeställningar
Högupplösta digitala bilder från 300 dpi
Vid fler än fem
Vid fler än tio
CD-R
Arbetskostnad
Uppdragsfotografering

150 kr/bild
125 kr/bild
100 kr/bild
30 kr/styck
125 kr/15 min
125 kr/15 min

Arbetskostnaden ovan betalas om arbetet med beställningen tar mer än 30 minuter.
Studerande samt Kultur- och fritidsförvaltningen betalar ingen arbetskostnad.
Förvaltningen betalar inte heller för högupplösta bilder.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2016-07-05 /

3 (6)

Utställningar
Vid utlån av föremål och konst till utställningar står utställaren för alla kostnader
rörande transport, säkerhet och konserveringsåtgärder före och efter utlån. Utöver
en administrativ grundavgift tas ytterligare avgift för utlån av fler än ett konstverk.
Administrativ grundavgift utlån
Administrativ avgift för varje ytterligare konstverk till utlån
Bildbeställning från extern part för utställning

Arbetskostnad 125 kr/15 min

Bildbeställning för utställning i samarbete
med extern part
Uthyrning av mobila bildutställningar

800 kr
200 kr

Gratis

1 200 kr + transport
(inom kommunen endast transport)

Visningar, pedagogiska program och workshops
Grundskola, gymnasium, folkhögskola, MDH
Ordinarie skolprogram

Gratis

Skolor utanför kommunens geografiska gränser,
ordinarie skolprogram

600 kr

Skolor utanför kommunens geografiska gränser,
pedagogiska program och workshops
och pedagog

600kr/timme

Bokade skolgrupper som uteblir eller
avbokar visning samma dag

600 kr

Vid mer än 15 minuters försening uteblir visningen och avgift för utebliven visning
tas ut.
Arkivhuset och Eskilskällan
En grupp omfattar högst 15 personer
Vardagar kl 8.00-17.00
Vid andra tidpunkter

Gratis
1 000 kr/guide

Stadsmuseet och Rademachersmedjorna
En grupp omfattar högst 20 personer
Vardagar under stadsmuseets ordinarie öppettider kl 11.00-16.00
Helger och vardagar utanför stadsmuseets ordinarie öppettider
Dramatiserade visningar, vuxna över 18 år

1 000 kr/guide
1 500 kr/guide
75 kr/ person
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Lagersbergs säteri
En grupp omfattar högst 15 personer
Vardagar 08.00-16.00
Helger och vardagar utanför ordinarie tider

1 000 kr/guide
1 500 kr/guide

Konstmuseet
En grupp omfattar högst 20 personer
Vardagar under ordinarie öppettider kl 11.00-16.00
Helger och vardagar utanför ordinarie öppettider

1 000 kr/guide
1 500 kr/guide

Lokaler
Ingen avgift tas ut av Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag.
Alkoholförtäring undanbedes i hyrda lokaler.
Eskilskällan
Ivar Schnells rum (10 personer)
Under stadsbibliotekets ordinarie öppettider

Gratis

Gunborg Nymans rum (25 personer)
Ideella föreningar som arbetar med lokalhistoria
Övriga

Gratis
200 kr/timme

Stadsmuseet
Stadsmuseets föreläsningssal (75 personer)
Vardagar under ordinarie öppettider (11.00-16.00)
600 kr/timme
Helger och vardagar utanför ordinarie öppettider,
enligt överenskommelse
1 000 kr/timme
Priset inkluderar värd. Lokalen uthyres med sk. biosittning. Hyresgästen har
ansvar för annan möblering av lokalen och iordningställande efter uthyrning.
Arrangemang
Konstmuseet
Hyra Konstmuseet inklusive värd
7 000 kr/kväll
Kortare mingel utanför ordinarie öppettider
3 000 kr/timme
Maxantal för mingel är 300 personer. För övriga villkor gällande mingel kontakta
konstmuseet.
Stadsmuseet
Hyra Ångmaskinhallen inklusive värd

7 000 kr/kväll

Rademachersmedjornas scen
För avgifter gäller Kultur- och fritids-förvaltningens Prislista 2016 för arenor och
lokaler.
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Föreläsningar eller andra större arrangemang
Vid helgdagsarrangemang eller föreläsningar kan en biljettavgift tas ut per person
beroende på arrangemangets art.
Riktmärke för avgift är 100 kr per person för föreläsning; 75 kr per person för
dramatiserad visning. Avgifterna gäller för vuxna över 18 år.
Förvaring av arkivmaterial
Avdelningen för Arkiv och museer kan förvara arkivmaterial från enskilda
arkivbildare. Med enskilda arkivbildare avses alla organisationer utanför den
offentliga sektorn, dvs. företag, föreningar etc. samt privatpersoner. Avgifterna
gäller sådant arkivmaterial som bevaras av en ideell arkivorganisation med
särskilt uppdrag, dvs. en organisation som har utsetts av staten eller av någon
annan regional aktör att ansvara för det enskilda arkivområdet.
Förvaring av arkivmaterial av betydelse för
Eskilstunas lokalhistoria från arkivbildare
som upphört med sin verksamhet,
men tidigare varit verksamma
inom Eskilstuna kommun
Förvaring av arkivmaterial från nu verksamma
arkivbildare som är verksamma inom eller utanför
Eskilstuna kommun samt arkivbildare som har
upphört med sin verksamhet och varit aktiva
utanför Eskilstuna.

Gratis

40 kr /hyllmeter och år

Intern konsultation
Stadsarkivet fungerar som serviceorgan gentemot andra delar av kommunkoncernen. Servicenivån för stadsarkivet finns fastställd i kommunens
arkivreglemente och i en servicedeklaration. För service utöver denna nivå tas en
avgift ut.
Även andra delar av arkiv och museer har möjlighet att ta ut en avgift för service
som normalt inte ingår i verksamheten. Interna förfrågningar med god
framförhållning ska behandlas välvilligt och om möjligt (med hänsyn till den lokala
verksamhetsplanen) tillmötesgås utan kostnad.
Intern konsultation (arkivarier, antikvarier, pedagoger)
Pedagogisk verksamhet inom ramen för skapande skola

700 kr/timme
450 kr/timme

Extern konsultation, föreläsningsmedverkan mm
Vid medverkan av Arkiv och museers personal på föreläsning, konsultation mm
uttas ingen avgift vid kortvariga insatser. Däremot bör alltid kostnader för resa,
uppehälle och ev. deltagaravgift betalas av arrangör.
Avgifterna gäller från och med 2016-10-01
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Revidering av avgifter på Arkiv och Museer bidrar till att skapa tydlighet gentemot
invånare, besökare och andra aktörer som vi ta del av avdelningens tjänster och
service. Fastställda avgifter bidrar även till likställighet och likvärdig service för
tjänster som Arkiv och Museer tillhandahåller.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Nils Mossberg
Avdelningschef Arkiv och Museer
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