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Ni har i de flesta fall redan skickat oss ett säljblad för er föreställning där många av er redan har angett ett GRUNDPRIS 
(innehållande produktionskostnader och lönekostnader för dem som är på turné m.m.) Därutöver skriver många att ni 
debiterar kostnader för traktamente, hotell och resor.

Salto! som festival erbjuder arrangörerna ett ENHETSPRIS (i förekommande fall också inklusive moms - se nedan.)  
Vi är medvetna om att det finns ett mindre ekonomiskt risktagande för deltagande grupper när man beräknar ett 
enhetspris, men vi tror att fördelarna överväger. Köparna ser kostnaderna direkt, känner sig välinformerade och ser tydligt 
sitt “köputrymme”. Vi hoppas att det gör att de känner sig fria att köpa fler föreställningar! 

FÖR ER SOM BOR UTANFÖR SKÅNE: 
gäller alla punkterna A-E 

I enhetspriset för en föreställning ska ingå: 

A - traktamenteskostnad 

ANTAL PERSONER PÅ TURNÉ x 240 kronor 

Ni kan naturligtvis välja att ta ut en annan summa i 
traktamente/dag, men detta är vad Riksskatteverket 
tillåter utan att arbetstagaren måste betala skatt. 

När ni räknar ut rabatterat pris för 2:a föreställning ska 
traktamenteskostnad inte vara med! 

B - reseersättning fram till Skånes länsgräns 

ANTALET KILOMETER x 2:- 
MAXANTAL FÖRESTÄLLNINGSDAGAR PER VECKA 

EXEMPEL: Om gruppen kommer från Stockholm reser man 
ungefär 500 km x 2 = 1000 km som man multiplicerar med 
2 kronor/kilometer = 2000 kronor. Den summan dividerar 
man med maximalt antal föreställningsdagar per vecka 
exempelvis 3-5 = 666 - 400 kronor som ska ingå i 
enhetspriset. Riksskatteverket tillåter att man tar ut en 
milersättning på 1.85 kronor/kilometer, men många 
dansgrupper har inte egen turnébuss och därför har vi valt 
en högre beräkningsgrund.Det är möjligt att vissa av er 
har faktiska kostnader som är högre eller lägre.  

När ni räknar ut rabatterat pris för 2:a och ev 3:e 
föreställning ska reseersättning inte vara med! 

C - hotellkostnad 

Schablonkostnaden 900 kronor är ett uppskattat 
genomsnitt av priser i Malmö för ett hyfsat enkelrum (cirka 
850 kronor) och ute i regionen (cirka 950 kronor). 
Eftersom deltagande kompanier själva bokar sina hotell 
kan ni själva välja boende.  
Vi tillhandahåller en lista med prisvärda hotell i Skåne.  
Även om ni bokar vandrarhem ska ni alltså lägga in 
schablonkostnaden i ert enhetspris. Ni kan alltså själva 
öka produktionens ekonomiska “marginaler”. 

När ni räknar ut rabatterat pris för 2:aoch ev 3:e 
föreställning ska hotellkostnad inte vara med! 

FÖR ER SOM BOR I SKÅNE: 
gäller punkterna D-E 

Ert grundpris på säljbladet blir detsamma som 
enhetspriset.  Vi menar att det priset redan innehåller 
eventuella halvdagstraktamenten och boendekostnader när 
man som skånsk grupp turnerar i sitt hemlän. Ni kan alltså 
inte debitera arrangören extra i efterhand för det.  

MEN: om turnén är mer än 50 km och ni reser före klockan 
12.00 och spelar en kvällsföreställning i Skåne och alltså 
kommer hem igen efter kl 19.00 kan ni ta ut traktamente 
240 kronor. Detta måste ni komma överens med 
arrangören om separat! 

FÖR ALLA GRUPPER I SALTO! 2022

D - reseersättning för resor inom Skåne 

2 kronor/kilometer. Denna kostnad räknar Dansstationen 
ut för varje enskild grupp, i enlighet med turnén och 
lägger in i bekräftelsen.  

E - på säljbladet ska följande finnas med: 

- enhetspris (inkl moms se nedan!)
- rabatterat pris för 2:a (ev. 3:e) föreställning
dag 1 (ev dag 2) i samma lokal
- gruppens hemort
- målgrupp
- max antal barn i publiken
- föreställningslängd
- antal medverkande
- scenmått (spelyta + ev. kringutrymmen)
- takhöjdskrav
- krav på golv
- krav på elektricitet
- mörkläggningskrav
- byggtid/rivtid
- ev. bärhjälpskrav
- om föreställningen endast kan spelas på fast  scen
- möjliga spelveckor i Salto! i oktober
- ev. möjlig spelperiod i Skåne utanför oktober

NYTT! FÖR MOMSPLIKTIGA GRUPPER 

F - Ni som lägger moms på era priser måste ange 
priset inklusive moms!  
Momsen måste redovisas separat så att arrangören inom 
offentlig skolverksamhet vet vilken summa man kan dra 
från totalpriset.  


