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TSN/2017:48

Torshälla stads nämnd

Prislista 2017 vid uthyrning av Torshälla stads
nämnds lokaler och anläggningar
Förslag till beslut
1. Prislistan lokaler och anläggningar i Torshälla 2017 godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämndens prislistas (KFN/2016:242) generella
bestämmelser, prioritering och fördelning av tider samt kategorier för
prissättning antas gälla vid uthyrning av lokaler och anläggningar inom
Torshälla stads nämnd.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattar årligen beslut om en prislista för uthyrning av
arenor och lokaler (KFN/2016:242) Lokaler som finns inom Torshälla stads nämnds
ansvar har under 2016 fastställts i beslut i nämnden. En inflationskorrigering av
priserna har skett i prislistan för 2017.

Ärendebeskrivning
För att lokaler och anläggningar ska komma till största möjliga nytta, ska lokaler och
anläggningar användas i så hög grad som möjligt. I lokaler och anläggningar ska det
bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter.
Lokaler, scener och idrottsanläggningar uthyrs och upplåts i befintligt skick. Detta kan
innebära att lokaler och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion
beroende på byggnadens och/eller anläggningens ålder och skick. Förutsättningar för
olika verksamheters bedrivande kan därför variera från plats till plats och från en
tidpunkt till annan.
Eskilstunas kommunfullmäktige har antagit en idrottspolitisk handlingsplan
”Eskilstuna rör sig”, IPP, och en kulturpolitisk handlingsplan, KPP, ”Eskilstuna växer
tillsammans”. Dessa handlingsplaner är grunden till prislistan samt riktlinjerna för
fördelningen av tider i de kommunala anläggningar och lokaler som hyrs ut.
I handlingsplanerna lyfts några delar fram som direkt påverkar hur priser och
fördelning av tider ska tillämpas.
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Åtgärder enligt de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna
- Barn och unga tilldelas träningstider före vuxna i de kommunal drivna
anläggningarna. (IPP)
- Hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för
vuxna. (IPP)
- Bokningssystemet ska tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas
mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. (IPP)
- Fler repetitionsmöjligheter för scenkonst ska erbjudas. (KPP)
- Kulturens scener och mötesplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. (KPP)
Lokalsubventioner i prislista för hyra av lokaler delas in i tre nivåer:
1. verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i
stödberättigad förening upp till 65 år.
2. vuxenverksamhet i stödberättigad förening
3. övriga föreningar, allmänhet och företag.
Vid matcher och arrangemang med inträde gäller särskilda hyresnivåer.
Tider i anläggningar ska fördelas så att barn och unga tilldelas tider före vuxna. Flickor
och pojkar respektive män och kvinnor ska ha lika goda möjligheter att använda en
anläggning under attraktiva tider. Föreningar tilldelas tider i anläggningar och ansvarar
för att fördela dessa inom föreningen så att barn och unga prioriteras på attraktiva
tider och flickor/pojkar respektive män och kvinnor har lika goda möjligheter att
använda lokalerna på attraktiva tider. Matcher och arrangemang kan gå före träning
och repetition.
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Följande priser gäller nämndens lokaler och anläggningar år 2017:
Lokal/anläggning

Lilla konferensen, 15
platser
Brogatan 13
Stora konferensen
30 platser
Brogatan 13
Ebelingmuseet
dagtid
Ebelinmuseet
kvällstid
Ebelingmuseet
Guidade visningar,
max 30 personer
Torshälla bibliotek,
Kvarnen 60 platser
samt utställningar
Ellfolk arena,
konferensrum
12 platser

Verksamhet för barn,
unga upp till 20 år
samt personer med
funktionsnedsättning
upp till 65 år i
stödberättigad
förening samt
kommunal
verksamhet
457 kr heldag
228 kr halvdag

Vuxenverksamhet i
stödberättigad
förening

Övriga föreningar,
allmänhet och
företag

457 kr heldag
228 kr halvdag

914 kr heldag
457 kr halvdag

762 kr heldag
381 kr halvdag

762 kr heldag
381 kr halvdag

1524 kr heldag
762 kr halvdag

508 kr 2 timmar
1016 kr halv dag
1829 kr heldag
1219 kr 2 timmar
2032 kr 4 timmar
609 kr vardagar
ordinarier öppettider
1016 kr övriga tider
762 kr heldag
381 kr halv dag

508 kr 2 timmar
1016 kr halv dag
1829 kr heldag
1219 kr 2 timmar
2032 kr 4 timmar
609 kr vardagar
ordinarier öppettider
1016 kr övriga tider
762 kr/dag
381 kr/halv dag

457 kr heldag
228 kr halvdag

457 kr heldag
228 kr halvdag

508 kr 2 timmar
1016 kr halv dag
1829 kr heldag
1219 kr 2 timmar
2032 kr 4 timmar
609 kr vardagar
ordinarier öppettider
1016 kr övriga tider
9 dagar 2235 kr
7 dagar 1930 kr
Dagspris kortare tid
än en vecka 304 kr
914 kr heldag
457 kr halvdag
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Edvardslundsskolan
100 platser
Träning, repetition
och sammankomster
Edvardslundsskolan
100 platser
Arrangemang
måndag – torsdag
17.00-00.00
Edvardslundskolan
100 platser
Fredag-lördag 17.0012.00
Lördag-söndag
17.00-12.00
Gökstensskolan
Aula 275 platser
Träning, repetition
och sammankomster
Gökstensskolan
Aula 275 platser
Arrangemang
måndag – torsdag
17.00-00.00
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Verksamhet för barn,
unga upp till 20 år
samt personer med
funktionsnedsättning
upp till 65 år i
stödberättigad
förening samt
kommunal
verksamhet
59 kr/tim

Vuxenverksamhet i
stödberättigad
förening

Övriga föreningar,
allmänhet och
företag

90 kr/tim

275 kr/tim

86 kr/tim

113 kr/tim

176 kr/tim

2134 kr/dygn

2134 kr/dygn

2134 kr/dygn

59 kr/tim

90 kr/tim

275 kr/tim

86 kr/tim

113 kr/tim

176 kr/tim
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Gökstensskolan
Aula 275 platser
Fredag-lördag 17.0012.00
Lördag-söndag
17.00-12.00
Gökstensskolan
Matsal 280 platser
Träning, repetition
och sammankomster
Gökstensskolan
Matsal 280 platser
Arrangemang
måndag – torsdag
17.00-00.00
Gökstensskolan
Matsal 280 platser
Fredag-lördag 17.0012.00
Lördag-söndag
17.00-12.00
Gökstensskolan
Fritidsgården 200
platser
Träning, repetition
och sammankomster
Gökstensskolan
Fritidsgården 200
platser
Arrangemang
måndag – torsdag
17.00-00.00
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Verksamhet för barn,
unga upp till 20 år
samt personer med
funktionsnedsättning
upp till 65 år i
stödberättigad
förening samt
kommunal
verksamhet
3963 kr/dygn

Vuxenverksamhet i
stödberättigad
förening

Övriga föreningar,
allmänhet och
företag

3963 kr/dygn

3963 kr/dygn

59 kr/tim

90 kr/tim

275 kr/tim

86 kr/tim

264 kr/tim

304 kr/tim

3963 kr/dygn

3963 kr/dygn

3963 kr/dygn

59 kr/tim

90 kr/tim

275 kr/tim

86 kr/tim

264 kr/tim

304 kr/tim
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Verksamhet för barn,
unga upp till 20 år
samt personer med
funktionsnedsättning
upp till 65 år i
stödberättigad
förening samt
kommunal
verksamhet
1930 kr/dygn

Vuxenverksamhet i
stödberättigad
förening

Övriga föreningar,
allmänhet och
företag

1930 kr/dygn

1930 kr/dygn

44 kr/timme

70 kr/timme

170 kr/timme

44 kr/timme

70 kr/timme

170 kr/timme

59 kr/tim

90 kr/tim

Mälarvik
Övernattningsrum
Mälarvik sovsal

79 kr/dygn 2 och 4
bädds

79 kr/dygn 2 och 4
bädds

Mälarvik hela
huvudbyggnaden (18
bäddar)
Mälarvik hela
paviljongen (32
bäddar, 6 st 2 bädds,
sovsal 20 bäddar,
kök, matrum, TV
rum)
Torshargs IP
Konstgräs 11-manna
Torshargs IP
A-plan 11-manna
Torshargs IP
5 och 7-manna
planer

951 kr/dygn

951 kr/dygn

3699 kr/dygn
1585 kr/heldag
1056 kr/halvdag
422 kr/dygn 2 och 4
bädds
211 kr/dygn 20
bädds
7503 kr/dygn

713 kr/dygn

713 kr/dygn

6763 kr/dygn

59 kr/timme

90 kr/timme

275 kr/timme

59 kr/timme

90 kr/timme

275 kr/timme

44 kr/timme

70 kr/timme

170 kr/timme

Gökstensskolan
Fritidsgården 200
platser
Fredag-lördag 17.0012.00
Lördag-söndag
17.00-12.00
Gökstensskolan
Trä- och syslöjd
Gökstensskolan
Hemkunskap och
tekniksalar
Mälarvik 50 platser
Kök och samlingssal
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Båtplatser Kanalen
västra sidan,
159 platser
Båtplatser Kanalen
östra sidan (egen
brygga)
45 platser
Båtplatser Hamnen
96 platser
Båtplatser
Krusgården
32 platser
Alnö
Utomhusarrangemang
Central mark
Utomhusarrangemang
mark utanför
centrum
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Vuxenverksamhet i
stödberättigad
förening

Övriga föreningar,
allmänhet och
företag

1016 kr/säsong
635 kr/säsong

762 kr/säsong
762 kr/säsong

1,95 kr/m2/dygn

1,95 kr/m2/dygn

1016 kr/säsong
1,95 kr/m2/dygn

1,30 kr/m2/dygn

1,30 kr/m2/dygn

1,30 kr/m2/dygn

TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsbyggandsförvaltningen
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