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Interpellation

Brist på danslokaler
Dans förenar kultur och skapande med rörelse och träning. Den som dansar får god kroppskontroll
och styrka i de flesta av kroppens muskelgrupper. Samtidigt är det en djupt konstnärlig och
uttrycksfull aktivitet. Det är bra både för kroppen och för själen. Variationen inom dans är enorm
och det finns något för alla åldrar och smaker.
I Eskilstuna finns ungefär 500 som ägnar sig åt dans mer organiserat. De flesta är flickor och
kvinnor. Dans finns på programmet för flera av våra stora studieförbund. Det estetiska programmet
på gymnasiet erbjuder en inriktning mot dans.
I våras fick jag signaler från studieförbunden att det inte finns lämpliga lokaler för dans. Bland
annat måste det vara en tillräckligt stor yta, inte några pelare samt inte minst viktigt – att golvet har
rätt svikt. För hårda golv (som kanske fungerar för annan idrott) fungerar inte för dans och leder till
skador.
Eskilstuna har öppnat och öppnar nya hallar för idrott, i Skjulsta och vid den nya arenan. Men några
nya lokaler för dans verkar inte vara på gång.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona
Kanaan (S):


Vad har du gjort och vad tänker du göra för att se till att det finns lämpliga danslokaler i
Eskilstuna?



Vilka lokaler ser du som lämpliga att anpassa för dans?



När kan nya lämpliga danslokaler komma att öppnas?

För Liberalerna

Niklas Frykman
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§ 280
Interpellation - Brist på danslokaler (KSKF/2016:604)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 21 november 2016 lämnat in en interpellation – Brist
på danslokaler.
Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan
(S).
______

Beslutet skickas till:
Niklas Frykman (L)
Mona Kanaan (S)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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