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Missiv - Kartläggning av behovet av danslokaler i
Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten Kartläggning av behovet
av danslokaler i Eskilstuna kommun
2. För anpassning av lokaler begärs 500 000 kronor i ärendet kultur-och
fritidsnämndens investeringsbudget 2019-2020 och investeringsplan 20212023 (KFN/2018:85)

Sammanfattning
Under 2017 har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag av kultur-och
fritidsnämnden att hantera frågan om fler funktionella danslokaler, som bland annat
lyfts av studieförbund med dansinriktning. Arbetet omfattar en kartläggning som
beskriver den organiserade dansen i kommunen, hur det befintliga
danslokalbehovet ser ut i kultur-och fritidsförvaltningens egna verksamheter och
förslag på lokalanpassningar som kan göras på kort sikt.

Ärendebeskrivning
Behovskartläggningen av har gjorts i dialog mellan utredare på
förvaltningskontoret, berörda verksamhetschefer, uthyrningsenheten för
förvaltningens lokaler och förvaltningens lokalsamordnare. Under perioden nov
2017- januari 2018 har även en praktisk lokalöversyn av kultur-och
fritidsförvaltningens uthyrningsbara lokalbestånd utförts. Förslag på anpassningar i
de aktuella lokaler som granskats och schablonkostnader för dessa redovisas i
bifogad rapport.
Några slutsatser av detta arbete visar på att:
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Behovet av funktionella danslokaler varierar ser olika ut för olika
målgrupper. De grupper som lyfts är studieförbund/dansföreningar, barn
och unga och deltagare i kultur-och fritidsförvaltningens egna lokaler.
De kortsiktiga lösningarna, dvs anpassningar i de befintliga lokaler som
föreslås innebär att fler lokaler används mer effektivt och att det på sikt
tillgodose lokalbehovet för fler grupper på olika sätt.
Det behövs ytterligare resultat från pågående utredningar om Skjulstahallen,
Allaktivitetshus och Kulturskola för att ge ett mer omfattande underlag till
kommunens långsiktiga danslokalinvesteringar.

Finansiering
För att genomföra de anpassningar i de befintliga lokaler som granskats behövs en
investeringskostnad på 500 000 kronor avsättas. Kostnaden är framtagen enligt
schablon och övriga avgifter.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Lokaler som exempelvis idrottshallar under kvällstid, kan utnyttjas mer effektivt än
vad de görs idag. Med relativt enkla anpassningar skulle fler grupper ta del av
danskultur i en lokal där de kanske redan utövar någon idrott eller annan
fritidsaktivitet idag. Dans skulle därmed kunna bli mer integrerad i kommunens
övriga idrotts- och fritidsutbud idag. Insatsen bidrar även till en mer flexibel
användning av en anläggning som svarar mot nya behov, och ligger i linje med den
idrottspolitiska planen om hur kommunens framtida investeringar ska se ut:
”anläggningar och arenor ska kunna användas flexibelt för att svara upp mot olika
och nya behov samt nya idrotter”1
Beslutet skickas till:

Torshälla Stads nämnd
KULTUR-OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

1

Elisabet Eklund
Utredare

Idrottspolitisk plan 2016-2012 för Eskilstuna kommunkoncern; målområde 4
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Kartläggning av behovet av danslokaler i
Eskilstuna kommun
Syfte
Syftet är att få en samlad bild av behovet av danslokaler i Eskilstuna oavsett
huvudman och/eller om det sker spontant. Med spontant i detta sammanhang
menas dans som inte är lektions-eller lokalstyrt i någon form.
1. Kort sikt: Identifiera lösningar genom investeringar i befintliga lokaler som
motsvarar det samlade behovet.
2. Längre sikt: Hur ska kultur- och fritidsnämnden arbeta långsiktigt för att
utveckla dansen i Eskilstuna?
Arbetet ska ta hänsyn till pågående projekt där dansen kan vara en viktig
del:





Allaktivitetshus Fröslunda
Kulturhus och kongresshall
Utveckling av Skjulstahallen
Förstudie Kulturskola

De identifierade behov som framkommer i kartläggningen ska kunna lyftas i
samband med behov och prioriteringar 2019. Utvecklingen av dansen i Eskilstuna
ska ta hänsyn till kommunens kultur- respektive idrottspolitiska planer.

Metod och förklaringar
Arbetet har gjorts genom en översyn av olika dansaktörers verksamheter i
kommunen, och en intern dialog med kultur-och fritidsverksamhetens egna
verksamheter. En mindre lokalöversyn har också utförts, tillsammans med kulturoch fritidsförvaltningens lokalsamordnare.
Kartläggningen kommer främst att beröra den första punkten i detta skede genom
förslag på anpassningar som finns i några befintliga lokaler idag. Frågan om
nämndens långsiktiga arbete med att utveckla dansen i kommunen tas också upp
men inte i lika stor utsträckning, då detta kräver ytterligare utredning.
Till rapporten bifogas en bilaga som visar beläggningsgraden i av de lokaler som
granskats i arbetet genom vissa tider/klockslag per vecka under första halvåret av
2017. Syftet är att visa vilka tider som danslokalbehovet varit som störst för vissa
grupper, samt vilka tillgängliga tider det finns i övriga lokaler. Bokningsunderlaget
är ett kompletterande stöd till den analys som redovisas i slutet av rapporten.
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Dans nationellt
Den idrottsliga sidan av dans finns under Svenska danssportförbundet. Förbundet
hade 149 medlemsföreningar med strax över 35 000 medlemmar 2016. 62 % av
dansarna inom den idrottsliga delen är flickor och kvinnor. Dansen var den idrott
med fjärde störst andel flickor och kvinnor 2014. 1 I Eskilstuna är det Dansklubben
Mälarbuggarna som är kopplade till förbundet.
Den finns även en samlingsorganisation för dansskolor, föreningar och enskilda
lärare som jobbar med dans, Sverige Dansorganisation (SDO). SDO har ungefär 50
dansskolor som medlemmar, bland annat Let´s Move i Eskilstuna.

Organiserad dans i Eskilstuna
Det finns två större aktörer inom dansverksamhet i Eskilstuna. Studieförbundet
Vuxenskolan via sin dansskola the Pointe och Let´s move Eskilstuna dansstudio.

Studieförbundet Vuxenskolan
Huvuddelen av verksamheten bedrivs i kommunala lokaler som hyrs via kulturoch fritidsförvaltningen. Enligt Studieförbundets egna uppgifter har danskolan
ungefär 200 barn och unga varje vecka.
Kostnader varier beroende på danskurs och sträcker sig från 800 kr/termin upp till
1450 kr/termin. Majoritetet av danskurserna som erbjuds kostar antingen 950 eller
1050 kr/termin. Vid anmälan till tre eller fler kurser ges rabatter som ökar ju fler
kurser som tas.
Det går också att betala 5200 kr och få dans hur mycket som helst under en termin.

Let´s Move Eskilstuna Dansstudio
Dansstudion har egna lokaler på Tunaforsgatan. Kostnaderna för att dansa varierar
beroende på dansform. Det är vanligast att det ligger mellan 1200-1700 kr/termin.
Let´s Move erbjuder även privatlektioner med varierande kostander beroende på
vilken typ av kurs som avses.
Det finns en förening runt dansskolan med 97 medlemmar varav 68 är aktiva
dansare. Föreningen är skild från Dansskolan men värvar sina medlemmar därifrån.
Syftet är att aktivt stödja sina medlemmar i tävlings- och träningssammanhang
inom ramen för Eskilstuna Dansstudios dansverksamhet och verka för att väcka
intresse för dans och musik i Eskilstuna.

1
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Andra studieförbund och föreningar
ABF har dans med cirka 80 dansare och både Medborgarskolan och Sensus har
dans med under 30 deltagare enligt uppgifter från respektive studieförbund som
sammanställts av Studieförbundet Vuxenskolan. Vid en sökning på dans bland
kurserna på studieförbundens hemsidor kommer dock inga träffar på danskurser
under 2017.
Det finns också ett antal föreningar med dans i Eskilstuna: 2
Förening

Bidrag
Arrangemangsbidrag,
Balkan Art Music
Förlustbidrag
Förlustbidrag,
Bolivianska Föreningen
Arrangemangsbidrag
Dance Time
Verksamhetslokaler,
Dansklubben Mälarbuggarna
verksamhetslokaler
Eskils Gille
Eskilstuna Con Amore Dancers
- Bara lokalsubvention
Eskilstuna Gymnastikförening
Ingen dans utöver barngrupp
Eskilstuna Orientaliska Dansförening Arrangemang, arrangemang
Korpen Eskilstuna
(Latin mix och Linedance)
Let´s Move!
Ansökt aktivitetsmedlems
Rekarne Folkdans Gille
Inget på länge
Smé Kickers Linedanceklubb E-tuna Tango Swing
Dans är en aktivitet föreningen
Torshälla Finska Förening
anordnar men inte huvudfokus

Kr
11 000, 4000
15000, 20000
66000, 67800

År
2014
2014, 2013
2014

-

-

10000, 8000
-

2014, 2016
-

-

Det finns antagligen fler föreningar som har dans som aktivitet bland
pensionärsorganisationerna.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter
Ung Fritid och Mötesplatser
För verksamheten Ung Fritid och Mötesplatser sker idag dans till störst del
spontant både i anslutning till fritidsgårdar och på mötesplatser. Nyfors, Palatzet
och i anslutning till Årby fritidsgård är några exempel. Lokalen Ungdomens hus
finns idag inte inom kultur och fritidsförvaltningen och kan därför inte nyttjas som
danslokal, då hela verksamheten är förflyttad till MunktellArenan. Dans sker därför
2 Sammanställning från sökning på dans i Booking och matchning mot registrerade
bidragsansökningar och protokoll i LEX från 2017.
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i samnyttjande av tillgängliga lokaler med övrigt föreningsliv eller enskilt genom
hyra/timme. I Fröslunda och på platserna/ lokalerna Fröet och Valvet skapas också
förutsättningar för att spontandans ska kunna ske, även om det inte sker i lokaler
anpassade för dans, men genom samverkan/projekt tillsammans med andra
föreningar och studieförbund.

Musikskolan
I den kommunala musikskolans verksamhet ingår dans mot musikklasserna samt
förskola/skola. Detta utförs i en lokal i Stålforsskolan, där samnyttjandet med
Stålforsskolans elever sker via en uppdelning dagtid/kvällstid. Dans i detta
sammanhang sker inte i undervisningsform, utan ingår som en del i den större
helhet som musikskolan verksamhetsidé bygger på. Lokalens ändamål är till för
elevers ämneskursundervisning och inte lektionsstyrd dans.

Danslokaler för uthyrning
Uthyrning i nuläget genom Arenor och scener
Verksamheten Arenor och scener inom kultur-och fritidsförvaltningen har i
uppdrag att hyra ut lokaler, för bland annat dansverksamhet.
Enheten som i dagligt tal benämns som Uthyrningen hyr idag ut följande lokaler:






S:t Eskils gymnasium, en mindre och en större sal
SFI- huset, Careliigatan 10.
MunktellArenan, en mindre och en större sal
Slottskolans matsal
Fristadsskolans gymnastikhallar

I S:t Eskils gymnasiums lokaler sker dansverksamhet
i en större och en mindre sal, varav den mindre inte används för lektionsledd dans
pga. för hårt golv. Den mindre salen används instället som ett extra ”uppehållsrum”
för möten, samtal och dylikt för danslärare, elever och kursdeltagare. Ett
omklädningsrum finns i anslutning till salarna på samma våningsplan. Salarna hyrs
kvälls-och helgtid och nyttjas av både skolans elever och studieförbund. Lokalerna
som ursprungligen var slöjdsalar rustade upp på senvåren 2015, byggdes om under
höst 2015 och tidig vinter 2016 och stod klara för inflyttning v.9 2016.
SFI-husets lokal är en anpassad danslokal utrustad med speglar, mjukt golv och
ljudanläggning. Omklädningsrum och duschar finns i anslutning till danslokalen.
Under första halvåret av 2017 var lokalen som mest uppbokad av studieförbundet
under vardagskvällar mellan 16.30-21.003. Under hösten 2017 har den hyrts ut ca

3
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35 timmar i veckan. Under 2018 from vecka 3 -17 hyrs den ut ca 22 timmar per
vecka. Samtliga bokade timmar är gjorda av studieförbundet Vuxenskolan.
I MunktellArenan hyrs de två salarna (12x14kvm resp 7x9kvm) främst av
föreningen KRAFT per timme av uthyrningsenheten. Båda lokalerna är utrustade
med speglar, musikanläggningar och används i huvudsak till fysisk träning i form
av gymnastik med vikter. Lokalerna är i dagsläget inte uppbokade av några
dansföreningar eller utnyttjas till dansverksamhet. Under våren 2017 fanns det flest
tillgängliga tider i MunktellArenan några kortare tidspass under vardagskvällar
samt ett par längre tidspass under helgerna.4
Slottskolans matsal ingår i bokningssystemet och hyrs ut två timmar på
söndagseftermiddagar. Ingen ljudanläggning eller omklädningsmöjligheter finns
där. Studieförbundet ABF bokar den för danslektioner idag och för övrigt
bokas/utnyttjas den också som festlokal.
I Fristadsskolans båda gymnastiksalar uppgår den bokade dansverksamheten till
cirka 12 timmar/vecka för närmaste period under 2018. Det är studieförbunden
ABF och Studieförbundet Vuxenskolan som utnyttjar gymnastiksalarna till
danslektioner. Underlaget är standard gymnastiksalsgolv, omklädningsrum finns
men inga speglar. Ljudanläggningen tillhör skolan och ingår inte i bokningshyran.

Möjliga lokaler för dansverksamhet och förslag på
anpassningar
Under perioden nov 2017- januari 2018 har en lokalöversyn av kultur-och
fritidsförvaltningens befintliga uthyrningsbara lokalbestånd utförts. Arbetet har
gjorts i dialog mellan förvaltningens lokalsamordnare, uthyrningen och berörda
verksamhetsansvariga för några av de lokaler som granskats.
I arbetet har några frågor särskilt legat i fokus; Vilka grupper nyttjar lokalen i
huvudsak idag? Hur tillgänglig är den? Hur kan framtida anpassningar påverka den
verksamhet som finns där idag? Resultatet av översynen med förslag till
anpassningar, och en schablonkostnad för dessa redogörs i nedanstående
sammanställning. Vilka konsekvenser som anpassningarna kan leda till redogörs i
nästa avsnitt.

Loka
l

Enhet/ verksamhet

Lokal

Hyrs ut idag när
då/vilka nyttjar?

1

Arenor och
sceneruthyrningsenheten
Arenor och
4

S:t Eskils
gymnasium, lilla
salen

Ja, skolelever dagtid Anpassa golv
och studieförbund
till mjukare
kvällstid
underlag

Idrottshall i

Skolelever dagtid,

2
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sceneruthyrningsenheten

Ärstaskolan

ledig kvällstider

* se bifogad bilaga,
tabell 4
Idrottshall i
Skolever dagtid,
Björktorpsskolan** ledig kvällstider
** se bifogad
bilaga, tabell 5

Högtalare
Mobila
barrstänger

80.000kr/hall

Speglar
Högtalare
Mobila
barrstänger

80.000kr/hall

Schablon
kostnad i
SEK
163. 000 kr

3

Arenor och
sceneruthyrningsenheten

Loka
l

Enhet/ verksamhet

Lokal

Hyrs ut idag när
då/vilka nyttjar?

Förslag
anpassning

4

Arenor och
sceneruthyrningsenheten

Loge 7, rum på 83
kvm på övre
våningen i lokalen
Lokomotivet

Kommunens
konstförening ett
fåtal ggr/månad

Anpassa
betonggolv
till fjädrad
parkett

Föreläsningar ett
fåtal ggr/månad

Speglar
Högtalare
Mobila
barrstänger

Ana

Analys och konsekvenser
Uthyrningen i nuläget
Behovet av fler danslokaler i kommunen ser olika ut beroende på vilka grupper
som avses, och som utövar dansverksamheten.
Kultur-och fritidsförvaltningens verksamheters behov
För kultur-och fritidsverksamhetens egna verksamheter är behovet av lektionsstyrd
dans i anpassade lokaler inte lika angeläget. Dans inom verksamheten Ung Fritid
och Mötesplatser sker till stor del spontant i anslutning till fritidsgårdar och andra
mötesplatser, eller vid behov i samnyttjande av de lokaler som finns att tillgå i
exempelvis MunktellArenen tillsammans med övrigt föreningsliv.
Studieförbunden och dansföreningars behov
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För de studieförbund och dansföreningar som omfattar lektionsstyrd dans som
kräver tillgång till regelbunden träning i funktionella, dansanpassade lokaler är
utbudet begränsat. I kommunens egna lokalbestånd är bara SFI-huset som idag är
en fullt anpassad danslokal för uthyrning, vilket inte täcker lokalbehovet i
tillräckligt stor utsträckning.
Barn och ungas behov
I kommunens senaste skolenkät, gjord barn-och utbildningsförvaltningen mäts
bland annat fritidsaktiviteter i grundskoleklasserna åk 7-9. Resultat från 2017 visar
att 14 % procent av eleverna i grundskolan 7-9 på sin fritid dansar allt mellan 1-7
ggr/veckan. Motsvarande går att jämföra med lagidrott och individuell idrott där
det är 40 % respektive 37 % som utövar fritidsaktiviteten 1-7ggr/vecka. Flickor
dansar i större utsträckning än pojkar, i åk 7-9 är det cirka 11 % jämfört med 4 %
som dansar minst en gång i veckan. Enkäten visar att dans som fritidsaktivitet är
betydligt mindre utbrett bland högstadieelever i grundskolan än lag-och
individsporter. Det fysiska lokalbehovet är därför kanske inte lika angeläget att
tillgodose på kort sikt, utan investeringen kan ses mer i långsiktiga termer som
aktivt kan främja förutsättningar för ett ”ett mångfaldigt utbud för en mångfald av
människor”5.

Konsekvenser av anpassningar för dansverksamhet i
befintliga lokaler
Anpassning av golvet i den lilla danssalen i S:t Eskils gymnasium kan skapa en
bättre helhetslösning med den större salen. De skulle då kunna frigöra en ytterligare
yta som kan utnyttjas som den ändamålsenliga danslokal som var tänkt från början.
Anpassningen påverkar ingen annan verksamhet som sker lokalerna idag, då de
främst utnyttjas av olika dansgrupper för dansverksamhet. Behov som tillgodoses
är främst de som omfattas av studieförbund och dansföreningar samt ungdomar
med dansintresse i S:t Eskils gymnasium.
Anpassningar i de bägge idrottshallarna i Ärstaskolan och Björktorpsskolan kan
skapa ytor för dansverksamhet med relativt få element som extra utrustning som
högtalare, speglar och mobila barrstänger. Om de anpassade idrottshallarna sedan
hyrs ut kvällstid då den inte nyttjas som idrottshall av skolelever, kan de tjäna som
extra repetitonssalar. Detta skulle gynna grupper som i första hand kräver en större
ledig yta och inte en fullt funktionell danssal på regelbunden basis, exempelvis vid
enskilda dansföreställningar och projekt. Som tidigare tagits upp i avsnittet
Uthyrning i nuläget genom Arenor och scener (s. 4) utnyttjar redan
studieförbunden ABF och Studieförbundet Vuxenskolan kommunens idrottshall i
Fristadsskolan idag för en del av sin verksamhet under kvällstid. Detta innebär att
det redan finns referenser till att fungerande dansverksamhet kan ske i liknande
lokaler idag, vilket kan vara en fördel när två nya idrottshallar ska anpassas för
dansverksamhet.

5
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Loge 7 i lokalen Lokomotivet har idag goda förutsättningar att anpassas och hyras
ut som en mer funktionell danslokal framöver. Lokalen utnyttjas idag ett fåtal
gånger per månad som föreläsnings-och mötesrum av några grupper, bland annat
kommunens konstförening. De berörda grupper som utnyttjat lokalen idag påverkas
dock av inte av framtida hyresgästers dansverksamhet i någon större utsträckning,
sett till hur mycket den använts/används idag, och att den kommer hyras ut som
möteslokal fortsättningsvis också. Anpassningar till en mer funktionell danslokal
kan tillgodose lokal-och undervisningsbehovet för bland annat studieförbund och
dansföreningar i större utsträckning än idag.

Långsiktig investering i danslokaler
En långsiktig investering i framtida danslokaler behöver ligga i linje med de större
pågående projekt i kommunen där dansverksamhet kan ingå i. De projekt som
skulle påverka de långsiktiga investeringarna idag är planer på:
1. Ett nytt allaktivitetshus i Fröslunda
2. En utveckling av Skjulstahallen för att nå fler gruppers behov och särskilt
säkerställa jämställdhetsperspektivet vad gäller fritidsutbud
3. Ett nytt kulturhus/kongresshall i kommunen
4. En förstudie till ny kulturskola i kommunen
Planerna på ett nytt allaktivitetshus i Fröslunda befinner sig i uppstarten och
projektanalysfasen. Det finns inga avsatta investeringsmedel i projektet i nuläget,
vilket gör det svårt att bedöma hur möjligheterna för nya danslokaler ser ut.
Ett uppstartsmöte kring utveckling av Skjulstahallen har genomförts men det finns
ingen påbörjad utredning ännu. Några långsiktiga investeringar i Skjulstahallen för
eventuell dansverksamhet kan därmed inte göras förrän denna utredning är klar,
och det finns ett resultat med identifierade behov att utgå ifrån.
Planerna på ett nytt kulturhus/kongresshall är en stor fråga som sker på central nivå
i hela kommunen och omfattar fler beslutsinstanser än kultur-och fritidsnämnden.
Under våren 2018 inväntas ett inriktningsbeslut tas om projektets framtid. Till detta
beslut är taget går det inte att planera några långsiktiga danslokalinvesteringar.
Arbetet med en förstudie om ny kulturskola i Eskilstuna har nyligen påbörjats, och
ska pågå under hela 2018. Resultatet av förstudien presenteras till kultur-och
fritidsnämnden under första kvartalet av 2019. Resultatet kan då ge en tydligare
riktning vilka investeringsbehov som finns för en ny kulturskoleverksamhet, där
dans kan bli vara ett valbart ämne. I nuläget finns det inte möjlighet att avgöra vilka
större danslokalinvesteringar som behövs.
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Slutsats och förslag
Syftet med denna kartläggning har varit att synliggöra det samlade behovet av
danslokaler i Eskilstuna kommun, utifrån olika aktörer som utövar dansverksamhet.
Några slutsatser som kan dras är:


Behovet av funktionella och dansanpassade lokaler är mest angeläget för
aktörer med regelbunden, lektionsstyrd dansverksamhet som exempelvis
studieförbunden Vuxenskolan, ABF m.fl. För andra grupper som dansar i
en mer fri och spontan form, tillgodoses behovet idag.



Idrottshallar under kvällstid skulle kunna utnyttjas i större utsträckning än
vad som görs idag. Med relativt enkla anpassningar i lokalerna kan fler
grupper ta del av danskultur i en lokal där de kanske redan utövar någon
idrott eller annan fritidsaktivitet idag. Dans skulle därmed kunna bli mer
integrerad i kommunens övriga idrotts- och fritidsutbud idag, och bidra till
en mer flexibel användning av en anläggning som svarar mot nya behov.
Detta går bland annat att förankra i Eskilstunas idrottspolitiska plan om hur
kommunens framtida investeringar ska se ut: ”anläggningar och arenor ska
kunna användas flexibelt för att svara upp mot olika och nya behov samt nya
idrotter”6



För de långsiktiga investeringarna i kommunens danslokaler krävs
ytterligare utredning och resultat från de pågående projekt som tagits upp.
Det behövs också en tydligare riktning som visar vilken prioritering
danskulturen ska ha i kommunen framöver. Till dess är det de mindre
anpassningskostnaderna som kan lyftas in i behov och prioriteringar 2019.

Förslag för 2018
Anpassningar i befintliga lokaler är en möjlig lösning som på kort sikt kan
tillgodose
det lokalbehov som kartlagts. Den uppskattade totalsumman för anpassningar i de
lokaler som bedömts vara lämpliga, uppgår då till 383.000kronor
Under 2018 föreslås följande insatser inom kultur-och fritidsförvaltningen:
1. Ge uthyrningen i uppdrag att avsätta samtliga lediga kvällstider under hösten
2018 för dansverksamhet i Ärstaskolan/Björktorpsskolans gymnastikhallar. Påbörja
de anpassningar som föreslås, och kortsiktigt tillgodose både studieförbund och
andra dansgrupper.
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2. Påbörja de större anpassningar som omfattar golvet i danslokalerna i S:t Eskils
gymnasium och Loge 7 i Lokomotivet och marknadsför dom som mer funktionella
danslokaler. Detta kan på kort sikt tillgodose studieförbund och andra
dansföreningar med samma lokalbehov.
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Bilaga till rapporten Kartläggning av behovet av danslokaler i
Eskilstuna
Tabell 1 visar hur uppbokad danssalen i SFI-huset varit under första halvåret av 2017.
Samtliga timmar har bokats av Studieförbundet Vuxenskolan. Lokalen har varit uppbokad
som mest mellan tiderna 16:30-21.00 fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, vilket kan
tolkas som att detta är den mest attraktiva tiden för verksamheten. Fredagar har inte utnyttjats
alls av under denna halvårsperiod. Lördagar utnyttjades vid ett fåtal tillfällen, söndagar något
mer, ca 1/3 av söndagarna under samma period.
Tabell 1.
Vuxenskolan 20170101-20170630
Totalt SFI-huset
Veckodag
Summa timmar
Per tillfälle
Måndag
82,5
4,6
Tisdag
81
4,5
Onsdag
81
4,5
Torsdag
81
4,5
Fredag
0,0
0,0
Lördag
18
6,0
Söndag
Inkomst
SFI-huset

72

Från - Till
16:30-21:00
16:30-21:00
16:30-21:00
16:30-21:00

Antal tillfällen
18
18
18
18

10:00-16:00
10:00-16:00,
3,4 16:00-17:30

3
9

Antal h
Danssal våning 4

Pris
476,5

24930

Tabell 2 visar hur antal lediga timmar/vecka sett ut i MunktellArenans två salar under våren
2017. Övrig tid har mest varit uppbokad av föreningen KRAFT. Den mindre salen har haft en
ledig eftermiddagstid (17:00-18:00) fyra veckodagar samt en kortare kvällstid som varierat
mellan 20:00-22:00. Den större salen har haft färre veckodagar med lediga kvällstider men
desto längre tider på helgerna med ett större tidsspann from 12.00 tom 21:00 mellan fredsöndagar.
Tabell 2.
Lediga tider i Munktellarenan (vår 2017)
Mindre salen
Veckodag
Från - Till
Från - Till
Måndag
17:00-18:00
20:00-22:00
Tisdag
17:00-18:00
19:45-22:00
Onsdag
17:00-19:00
20:30-22:00
Torsdag
17:00-18:00
20:15-22:00
Fredag
08:00-21:00
Lördag
08:00-21:00

Större salen
Från – Till
19:30- 21:00
19:30-21:00
18:30-21:00
12:00-20:00

Söndag

08:00-10:00

10:45-22:00

12:00-14:00

Tabell 3 visar lediga tider i Ärstaskolans idrottshall för våren 2018, vilket är varje veckodag
mellan 17:00-21:00. Även på helgdagarna står lokalen tillgänglig till stor del.
Underlaget är framtaget av uthyrningen under november 2017 när kartläggningen påbörjades,
därav finns det en reservation för vissa förändringar vad gäller lokalens tillgänglighet just i
nuläget.
Tabell 3.
Lediga tider i Ärstaskolan vår 2018
Gy
Från - Till

Veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-21:00
09:00-20:00
09:00-21:00

Tabell 4 visar lediga tider i Björktorpsskolans idrottshall för våren 2018, vilket är tre
veckodagar from 17:00- 21:00. Även på helgdagarna ör lokalen tillgänglig till stor del, med
lite mer uppdelade tidspass på söndagar. Underlaget är framtaget av uthyrningen under
november 2017 när kartläggningen påbörjades, därav finns det en reservation för vissa
förändringar vad gäller lokalens tillgänglighet just i nuläget.
Tabell 4.
Lediga tider i Björktorpsskolan vår 2018
Gy
Från - Till

Veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

19:00-21:00
19:00-21:00
17:00-21:00
09:00-20:00
09:00-14:00, 17:00-21:00

Sammanfattning
Utifrån detta bokningsunderlag går det att se att Studieförbundet Vuxenskolan har som mest
bokat upp vardagskvällar eftermiddag/kväll för sin verksamhet, och att det är då deras
lokalbehov är som störst. Detta behov skulle i sådant fall kunna matcha med de tillgängliga
eftermiddags- och kvällstider som finns i Ärstaskolan och Björktorpsskolan. MunktellArenan

har inte kunnat tillgodose lika stor tillgänglighet vad gäller långa tidsspann under 2017, utan
mest haft kortare ”lediga luckor” under kvällstid i veckorna under våren 2017.

