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Prislista och Allmänna bokningsregler från 2021-01-01 
Beslutad av förvaltningschefen 2021-01-22 

 

Prismodell för lokaler  
LU har en prismodell för lokaler med steg som ökar med 10 procent per steg vilket ger olika 

prisgrupper (A-Z). Höjning av referenspris ger utslag i alla steg för prisgrupper. Avrundning av pris 

sker till närmast hel krona. Undantag från prismodellen är skrivsalspriser som hanteras enligt annan 

modell. Lokalägaren avgör vilken prisgrupp en lokal tillhör. Till hjälp i bedömningen finns 

rekommendationer från SRS Förvaltningsgrupp med olika typer av lokaler och deras föreslagna 

placering utifrån utrustning och storlek.  

 

Priser 2021 

 
Referenspris 215,99 kr 
Prisgrupp Pris per timme Pris per timme, extern 
A 216 kr  311 kr 
B 238 kr  342 kr 
C 261 kr  376 kr 
D 287 kr  414 kr 
E 316 kr  455 kr 
F 348 kr  501 kr 
G 383 kr  551 kr 
H 421 kr  606 kr 
I 463 kr  667 kr 
J 509 kr  733 kr 
K 560 kr  807 kr 
L 616 kr  887 kr 
M 678 kr  976 kr 
N 746 kr  1 074 kr 
O 820 kr  1 181 kr 
P 902 kr  1 299 kr 
Q 992 kr  1 429 kr 
R 1 092 kr  1 572 kr 
S 1 201 kr  1 729 kr 
T 1 321 kr  1 902 kr 
U 1 453 kr  2 092 kr 
V 1 598 kr  2 302 kr 
X 1 758 kr  2 532 kr 
Y 1 934 kr  2 785 kr 
Z 2 127 kr  3 063 kr 
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Samma pris tas oavsett tid på dygnet. Debitering sker för varje hel timme. Exempel: 9.30-11.30 

debiteras 3 timmar. 

Externa resurser debiteras enligt extern prislista. Skrivsalspriser appliceras ej på externa priser. 

 

Skrivsalspriser/Tentamensaktiviteter  
Om en lokal har ett skrivsalspris inlagt så debiteras vid bokning för tentamensaktiviteter inte ett pris 

per timme utan ett pris per skrivpass. Skrivpassen är förlagda till förmiddag, slut senast 13.00 

respektive eftermiddag med start 14.00. Bokning mellan 13.00–14.00 debiteras två pass. 

Per pass    

S1 1 152 kr 

S2 2 513 kr 

S3 3 875 kr 

S4 5 236 kr 

S5 6 597 kr 

S6 7 959 kr 

 

Höjning av priser  
Prisökning sker av referenspris årligen med PLO (Pris- och löneomräkningen) med start 2021-01-01. 
Eftersom priserna inte höjts på flera år sker de första tre åren även en ytterligare ökning enligt 
följande: 
Från 2021-01-01 med PLO +3% (vilket är inräknat i priserna ovan) 
Från 2022-01-01 med PLO +2% 
Från 2023-01-01 med PLO +2% 

 

Tjänster  
Tjänster Tekniker  300:- per påbörjad halvtimme 
Dukning/Möblering  300:- per påbörjad halvtimme 

 

Övrigt  
För en sammanhängande bokning om mer än 8 timmar debiteras enbart 8 timmar.  
Externa resurser debiteras enligt extern prislista. Skrivsalspriser appliceras ej på externa priser. 
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Allmänna bokningsregler vid Lunds universitet  
Resursbokning sker i Lunds universitets resursbokningssystem Time Edit. I systemet hanteras 
samtliga resurser som systemet kan stödja (för närvarande lokaler, utrustning och vissa tjänster) som 
upplåts till områden och institutioner såväl som för områden och institutioners egna verksamhet.  
 
Intäkter från upplåtelse av resurser tillfaller oavkortat resursägare. 
 
Debitering för bokningar sker månadsvis i efterskott genom överföring i ekonomisystemet. Externa 
kunder debiteras separat av respektive lokalägare. 
 
Avbokningsregler 
Om en lokal avbokas mer än 30 dagar i förväg debiteras ingen hyra. För lokal som avbokas 30-14 
dagar debiteras halv hyra. Vid senare avbokning ska beställaren stå för hela hyreskostnaden.  
 
Ombokningsregler 
En ombokning hos en och samma lokalägare debiteras ej. Om ombokning av lokal till en lokal som 
ägs av en annan lokalägare är det lokalägaren vars lokal ombokas från som avgör om 
avbokningsavgift tas ut. Lokalbokningssystemet stödjer inte debitering utan detta hanteras manuellt 
av lokalägaren. 
 
 
 
Bokningstider 
För bokningar som följer direkt efter varandra uppstår ett glapp innan lokalen är tömd och nästa 
bokning kan starta. I dessa fall gäller att den pågående bokningen har rätt att använda lokalen tiden 
ut. Den efterföljande bokningen kan räkna med att kunna starta senaste efter 15 minuter. 
 
I vissa lokaler sker vid behov förändringar såsom flytt av vikvägg, ändring i teknik etc. Även dessa ska 
äga rum under de första 15 minuterna av bokningen. 
 
Byten av prisgrupper på lokaler får endast göras årligen eller vid reintroduktion i bokningssystemet 
efter exempelvis renovering eller motsvarande åtgärder. Grundprincipen är att redan gjorda framtida 
bokningar inte drabbas av en oannonserad prisökning.  
 
Övriga kostnader som inte debiteras via TimeEdit 
Eventuella övriga kostnader som inte specificerats i prislistan debiteras separat efter 
överenskommelse. 
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