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Kultur- och fritidsnämnden

Prislista och tidsfördelning 2017 vid uthyrning av
kultur- och fritidsnämndens lokaler.
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens prislista år 2017 för tillfälliga uthyrningar av
lokaler och övriga tjänster fastställs enligt bifogade bilagorna Prislista 2017
och Prioriteringslista Tunavallen och konstgräsplaner.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ärendet ”Översyn av kultur- och
fritidsnämndens stöd till föreningslivet” KFN/2012:20 att:
Förvaltningen får i uppdrag att utforma en prislista för 2013 med tillhörande
regelverk om fördelning av träningstider med utgångspunkt från
ställningstagandena i denna skrivelse.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän på förvaltningen som arbetar med
uthyrning av lokaler har under hösten arbetet fram ett förslag till prislista. Prislistan
för 2016 har ändrats på grund av förändringar i nämndens anläggningar. I ärende
KFN/2016:164 togs beslut kring prissättning vid arrangemang i den nya arenan.
En inflationskorrigering av priserna har skett i prislistan för 2017.
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.
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.
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Uthyrning av lokaler är en viktig del kultur- och fritidsnämndens uppdrag som bör
komma så många som möjligt till del. För att lokalerna ska komma till största
möjliga nytta, ska lokalerna nyttjas i så hög grad som möjligt. Dessutom bör
nämnden underlätta för att det ska kunna bedrivas ett brett och varierat utbud av
aktiviteter i de lokaler och anläggningar som tillhandahålls.
Eskilstuna 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
kultur- och fritidsnämnden hyr ut.
I handlingsplanerna lyfts några delar fram som direkt påverkar hur priser och
fördelning av tider ska tillämpas.
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 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 matcher och arrangemang med inträde gäller särskilda hyresnivåer.
För att få ett särskilt stöd i form av en högre lokalsubvention än allmänheten, krävs
att en förening uppfyller kraven för en stödberättigad förening. Därutöver avser
nämnden att föreningars verksamhet för barn, unga och personer med
funktionsnedsättning i stödberättigad förening ska betala lägre hyror än
vuxenverksamhet i linje med idrottspolitisk handlingsplan. Vid blandade grupper
gäller hyran för den grupp som de flesta deltagarna utgör. Övriga kategorier av
hyresgäster jämställs med någon av dessa tre nivåer. Hyran vid matcher och
arrangemang med inträde ska vara högre än vid träning och repetition.
Fördelning av tider per säsong mellan föreningar ska göras i samråd med berörda
föreningar och med utgångspunkt från antalet aktiva medlemmar i en förening.
Föreningar som vill hyra kommunens anläggningar/lokaler säsongsvis ska anmäla
intresse till kultur- och fritidsförvaltningen. Tider på respektive anläggning fördelas
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mellan intresserade föreningar i samråd med föreningarna och med utgångspunkt
från antal aktiva medlemmar. Viss hänsyn ska tas till skillnad i förutsättningar
mellan individuella aktiviteter och lag-/gruppaktiviteter.
Om många föreningar vill säsongshyra samma anläggning så att det inte är möjligt
att tillgodose allas behov, beslutar kultur- och fritidsförvaltningen vilka föreningar
som ska ha prioritet utifrån en bedömning av föreningarnas behov av just denna
anläggning (utifrån behovet av anläggningens funktioner, antal medlemmar i
föreningen och föreningens geografiska belägenhet).
Vissa av nämndens idrottsanläggningar med hög publikkapacitet är avsedda för
seniorverksamhet med stor publik vid matcher. De anläggningar som avses är
Tunavallen, Skjulstahallen (plan med läktare), nya arenan (A-hallen) och
speedwayanläggningen på Gröndals motorportarena. Den nya arenan kommer att
kunna börja användas under sommaren 2017. När den nya arenan är i bruk kommer
Skjulstahallen inte längre ingå i denna kategori. På de anläggningarna ska
föreningar som idrottar på högst nivå inom seniorverksamheten och har stor publik
vid matcher ha företräde. På de anläggningar som har flera aktörer finns det en
särskild lista för rangordning. Detta för att kunna fördela match- och träningstider.
Några scener har särskild inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. De scener
med särskild inriktning är Lokomotivet, Eskilstuna teaters stora scen och
konserthallen.
Tider i kultur- och fritidsnämndens 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 nämndens 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. På
anläggningar för elitidrott ska elitverksamhet ha företräde. Kultur- och
fritidsförvaltningen ska godkänna fördelningen.
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