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Kultur- och
fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Skapa ett dansens hus i
Eskilstuna
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie om
hur befintliga danslokaler kan anpassas efter behov och om det behövs nya
lokaler

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att skapa ett dansens hus i Eskilstuna har lämnats in till
kommunfullmäktige den 19 oktober 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till kultur- och
fritidsnämnden för beslut. (KSKF/2016:562)
Förslagsställaren Cornelia Bodström föreslår att kommunen bygger, eller ordnar, ett
dansens hus där dansföreningar ska kunna ha sina verksamheter. Huset skulle
innehålla danssalar i olika storlekar, omklädningsrum, kontor och café/shop. Dansens
hus skulle bli en samlingspunkt för dansare, ett ställe där de kan träna, ”hänga” och
umgås.

Yttrande
Det finns gott om forskning som visar att dansen har många goda hälsoeffekter både
för flickor och pojkar, kvinnor och män.
Ett exempel är: En undersökning visar att fysisk aktivitet, bland annat dans, kan ge unga skydd
mot psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet kan även förebygga och behandla depression och ångest. En
populär aktivitet bland unga tjejer är dans. En åtta månaders dansinterventionsstudie visade
förbättringar i självskattad hälsa hos flickor i tonåren med stressrelaterade besvär (Läkartidningen)
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När det gäller unga personer så är det fler tjejer än killar som ägnar sig åt dans.
I Eskilstuna kommun finns det flera föreningar som helt eller delvis ägnar sig åt dans.
Som exempel kan nämnas FUB Eskilstuna, Bolivianska föreningen, Dansklubben
Mälarbuggarna, Rekarne Folkdans Gille och Torshälla finska förening.
I Eskilstuna finns också två dansskolor. Det är Let´s Move Eskilstuna Dansstudio
som är en kombination av privat företag och förening och The Pointe som drivs av
Studieförbundet Vuxenskolan.
Kultur- och fritidsnämnden stödjer dansen genom att tillhandahålla olika
aktivitetslokaler som föreningar inriktade på dans kan boka. Som exempel kan nämnas
skolidrottshallar, lokaler i Munktell samt en lokal i Palatzet i Skiftinge som har
dansgolv. Det finns också en danspedagog anställd på Musikskolan.
När det gäller lokaler för dans är Kultur- och fritidsförvaltningen i en omställningsfas
genom att det snart finns en ny arena i kommunen. Det är ännu inte bestämt vad alla
lokaler, nya såväl som gamla, ska användas till.
Handläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat en dialog med
studieförbund som bedriver dans för att kartlägga behoven av verksamhetsytor.
Därefter kan en långsiktig planering göras.
För att möta upp önskemål och behov när det gäller dans i Eskilstuna kommun ger
Kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie om
hur befintliga danslokaler kan anpassas efter behov och om det behövs nya lokaler.
Inriktningen för förstudien är att flickor och pojkar ska vara delaktig i processen och
ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i studien.
Förvaltningen ska återkomma till nämnden med resultatet av förstudien senast den 31
november 2017 så att eventuella investeringsbehov för 2019 och framåt kan
synliggöras.
Finansiering
Att bygga/skapa ett dansens hus ligger inte inom ramen för Kultur- och
fritidsnämndens befintliga budget. Förstudien ska visa eventuella investeringsbehov
för 2019 och framåt.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ett dansens hus bidrar med stor sannolikhet till att främja folkhälsan genom rörelse
och social samvaro för invånare i Eskilstuna kommun. Det skulle behövas ett arbete
för att göra anläggningen lika tillgängliga för flickor och pojkar, kvinnor och män,
oavsett socioekonomisk förutsättningar samt för människor med olika
funktionsförmågor. Om ansvaret för det arbetet läggs på kultur- och fritidsnämnden
kommer det att påverka förvaltningens organisation.
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