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Kultur- och fritidsnämnden

Korrigering av prislista och tidsfördelning 2016
vid uthyrning av kultur- och fritidsnämndens
lokaler.
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer priser för arrangemang i nya
arenan enligt följande:

Priser för arrangemang
ESKILSTUNA ARENA A-HALLEN
GRUNDTAXOR

ESKILSTUNA
ARENA
A-hallen, hel

ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ARENA
ARENA
ARENA
A-hallen, hel + A-hallen, halv A-hallen, halv +
konf/VIP-loger
konf/VIP-loger
Grundhyra 1 dag
50 000 kr/dag 60 000 kr/dag 30 000 kr/dag
35 000 kr/dag
Grundhyra 2 dagar
40 000 kr/dag 50 000 kr/dag 25 000 kr/dag
30 000 kr/dag
Grundhyra 3-5 dagar 35 000 kr/dag 45 000 kr/dag 20 000 kr/dag
25 000 kr/dag
Grundhyra 6 dagar
30 000 kr/dag 40 000 kr/dag 17 500 kr/dag
22 500 kr/dag
Golvläggning
10 000 kr + ev 10 000 kr + ev 6 000 kr + ev
6 000 kr + ev
materialkostn. materialkostn. materialkostn. materialkostn.
Vid längre evenemangsperiod, pris enligt överenskommelse med Scengruppen.

Priser för arrangemang
ESKILSTUNA ARENA B och C-HALLEN
GRUNDTAXOR

ESKILSTUNA
ARENA
B-hallen

ESKILSTUNA
ARENA
C-hallen

Grundhyra 1 dag
Grundhyra 2 dagar
Grundhyra 3-6 dagar
Golvläggning

20 000 kr/dag 15 000kr/dag
15 000 kr/dag 12 000 kr/dag
10 000 kr/dag 8 000 kr/dag
6 000 kr + ev
6 000 kr + ev
materialkostn. materialkostn.
Vid längre evenemangsperiod, pris enligt överenskommelse med Scengruppen.

2. Kultur- och fritidsnämndens prislista år 2016 för tillfälliga uthyrningar av
lokaler och övriga tjänster fastställs enligt bifogad bilaga 1 Prislista 2016
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Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar
och scener till föreningar, allmänhet och företag i syfte att underlätta för
medborgarna att ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Dessa lokaler
och anläggningar är en viktig förutsättning för föreningslivet, även om de också
används av allmänhet och företag.
Nämnden fattar årligen beslut om den prislista och tidsfördelning som ska gälla vid
tillfälliga uthyrningar av lokaler.
Lokalsubventioner i kultur- och fritidsnämndens 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 alla arrangemang utgår ett grundpris enligt den föreslagna nivån. Kategori 1
och 2 betalar halva priset. Denna princip föreslås gälla även för den nya arenan.
Dock är det begränsningar i antalet arrangemang per år som kan hyras ut till ej
momspliktiga aktörer. Enligt gällande momslagstiftning bör det inte vara fler än 68 arrangemang som hyrs ut till icke momspliktig aktör. Kategori 1 och 2 är ej
momspliktiga aktörer.
Det har redan börjat komma in förfrågningar att hyra den nya arenan som är under
byggnation. Nya arenan ska enligt nuvarande tidsplan vara klar för användning från
våren/sommaren 2017. För att kunna starta det viktiga arbetet med att fylla arenan
med aktiviteter behöver det finnas en prislista för arrangemang/evenemang.
Tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med det
kommunala bolaget Destination Eskilstuna tagit fram ett förslag till prismodell för
den nya arenan gällande arrangemang/evenemang.
Prismodellen bygger på en omvärldsspaning där arenor i Sverige med liknande
förutsättningar som i Eskilstuna har undersökts utifrån kapacitet, hyrpriser samt
servicenivå. Det finns inte någon enkel generell mall att ta efter. En faktor som
påverkar prisbilden är driftsformen. Bolagdrift ger större möjligheter till att
förhandla om priset än kommunal drift, vilket försvårar prisjämförelser.
Utifrån den insamlade och sammanställda informationen har det tagits fram ett
förslag som bedöms vara konkurrenskraftigt och ligger i paritet, eller till och med
något lägre prismässigt, i jämförelse med liknande arenor i andra kommuner.
Grundhyran i förslaget är för ”en tom lokal” med en resursperson som är tillgänglig
på plats under ordinarie arbetstid. All service, tjänster och material som tillkommer
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och önskas utöver själva arenan faktureras arrangören enligt prislista och faktiska
kostnader.
Den föreslagna prissättningen bedöms att bidra till att locka evenemang av olika
slag till Eskilstuna. Detta bidrar till att Eskilstuna växer som evenemangsstad.
Utvärdering av priset kommer att ske löpande för att se om justeringar behöver
göras.
Priser för träning, repetition och sammankomster samt matcher och tävling i den
nya arenan föreslås ingå i beslutet för 2017 års prislista som tas av nämnden i
december 2016.
På grund av att det 2016 sker större förändringar i de lokaler som kultur- och
fritidsnämnden hyr ut behöver det göras justeringar i den för år 2016 gällande
prislistan1. De lokaler som berörs är nya arenan, Sporthallen, Skjulstahallen och
MunktellArenan.
Från 1 juni har ansvaret för Sporthallen flyttat från kultur och fritid till
kommunstyrelsen. Sporthallen ska rivas för att ge plats till Mälardalens högskolas
nya lokaler. De föreningar som har verksamhet i Sporthallen har eller ska flytta
verksamheten till Skjulstahallen och MunktellArenan. Skjulstahallen består i
dagsläget av två fullstora planer med måtten 40x20 m. Den ena planen ska förses
med tillfälliga läktare med plats för 1 334 personer. Den planen kommer att ersätta
A-hallen i sporthallen under grundserien 2016/2017. Därmed kommer den att
klassas som en arena med stor publikkapacitet avsedd för seniorverksamhet.
De kampsportsföreningar som bedrivit verksamhet i sporthallen flyttar sin
verksamhet till MunktellArenan. De förändringar som sker i lokalen när
MunktellArenan byggs om påverkar inte några principer gällande den tillfälliga
uthyrningen av lokaler.
Den prislista för 2016 som finns publicerad på eskilstuna.se kommer att korrigeras
utifrån dessa förändringar. Även redaktionella ändringar kommer att göras. En ny
prislista för 2016 med uppdateringsdatum kommer att publiceras efter att beslut
tagits i nämnden.

Eva Königsson
Förvaltningschef

Mattias Anglemark
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

1

KFN/2015:237 ”Prislistan 2016”.
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