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Riktlinjer för personalens besök på bolagets och andra evenemang
1. Syfte
Helsingborg Arena och Scen erbjuder ett brett spektrum av föreställningar, konserter och andra
evenemang. Det är viktigt, inte minst ur ett verksamhetsutvecklande perspektiv, att hela personalen
har kunskap om vad bolaget och dess verksamheter producerar. Det bidrar till att känslan för
helheten i bolaget och förståelsen för dess delar, stärks. Målet för denna riktlinje är att klargöra
principerna för personalens besök på dessa evenemang.

2. Egenproducerade evenemang
Bolaget delar inte ut fribiljetter i traditionell mening till personalen. För medarbetare på Stadsteatern
och Konserthuset finns möjlighet till en personlig tjänstebiljett till den aktuella verksamhetens
egenproducerade produktioner. Därutöver vill vi betona vikten av att alla medarbetare är väl insatta i
de olika delarna av verksamheten. Medarbetare kommer överens med respektive chef om vilka
evenemang som är relevanta att besöka. Besöken bekostas av bolaget. Biljetten är personlig och kan
inte överlåtas. Respektive personalansvarig chef beslutar.

3. Övriga evenemang
Biljetter som bolaget erhållit genom avtal med arrangörer ska i första hand användas strategiskt till
samarbetspartners och möjliga nya kunder.
Om biljetterna inte behöver tas i anspråk för ovanstående syfte kan de överblivna biljetterna
användas enligt syftet i avsnitt 2 ovan. Om besöket inte är inom ramen för medarbetarens
tjänsteutövning blir det bedömda värdet av de erhållna biljetterna föremål för förmånsbeskattning.
Marknadschef beslutar.
Bolaget har också möjlighet att köpa biljetter till arrangemang eller inträden till anläggningar om det
bedöms vara motiverat ur ett utvecklings-, utbildnings- och/eller omvärldsbevakningsperspektiv.
Detta inbegriper alltså även aktivitet utanför de anläggningar som bolaget förfogar över. Respektive
personalansvarig chef beslutar.

4. Personalrabatter
För besök på bolagets evenemang och på Sofiero utanför tjänsten gäller följande personalrabatter:
Helsingborgs Symfoniorkester: 20 % på ordinarie biljettpris
Helsingborgs stadsteater: 180 kr
Sofiero: 50 kr
Ovanstående rabatter gäller utifrån gällande standardprislistor. Temporära förändringar och
kampanjer kan förändra det för stunden gällande personalpriset.

