Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
KLK Kommunikation
Eva Norberg, 016-710 16 92

Datum

1 (5)

2016-05-16

Samverkansöverenskommelse Sörmlands
travsällskap/Breeders Crown
Förslag till beslut
1. Kommunikationsdirektör får rätt att ingå samverkansöverenskommelse med
Sörmlands travsällskap och evenemanget Breeders Crown med ett belopp
om max 150 000 kronor.
2. 150 000 kronor avsetts årligen under åren 2016-2018.
3. Finansiering sker genom kommunledningskontorets anslag för
ortsutveckling med 100 000 kronor samt genom kommunfullmäktiges
representationsmedel med 50 000 kronor.

Sammanfattning
Eskilstuna kommun och Sörmlands travsällskap har under ett flertal år på
olika sätt haft samverkan. Det har framför allt avsett evenemanget Breeders
Crown men även omfattat exempelvis reklamskyltar på travbanan,
annonsering i travprogram samt representation vid olika travlopp.
Den hästsport som bedrivs i Sundbyholm har stor betydelse för Eskilstunas
attraktivitet och för besöksnäringen i Eskilstuna. Breeders Crown är ett av
Eskilstunas allra största evenemang och lockar många besökare till
kommunen. Utvecklingen av travbanan till ett hästsportcenter har även
inneburit att många tävlingar med SM- och NM-status har arrangerats i
Sundbyholm.
Kommunledningskontoret föreslår att all samverkan samlas i en gemensam
treårig samverkansöverenskommelse. Syftet är att på ett mer samlat och
strukturerat sätt fortsätta samverkan och därmed även säkra att Breeders
Crown som evenemang kan fortsätta genomföras i Eskilstuna.
Samverkansöverenskommelsen syftar även till att Sörmlands travsällskap ska
medverka i arbetet med att stärka Eskilstunas platsvarumärke.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Kommunledningskontoret föreslår därför att en
samverkansöverenskommelse ska tecknas med Sörmlands travsällskap på
motsvarande 150.000 kronor årligen för åren 2016-2018. Finansiering sker
med 100.000 kronor genom Eskilstuna kommuns ortsutvecklingspengar samt
med 50.000 kronor genom kommunfullmäktiges representationsbudget.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Eskilstuna kommun tecknar årligen flera samverkansöverenskommelser för
ortsutveckling och varumärket Eskilstuna. Syftet är att stärka lokala
framgångsrika aktörer för att de ska ges möjlighet att ytterligare utveckla och
förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt bidrar det positivt till
ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna utanför kommunens
gränser.
Riktlinjerna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
 Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
 Verksamheten ska öka antalet besökare till Eskilstuna och ha betydelse för
Eskilstuna som ort.
Samverkansöverenskommelse kan bli aktuell för de idrotter som
 lockar många deltagare,
 har stor publik,
 ger stor massmedial publicitet.
Sörmlands travsällskap och Breeders Crown
Kommunledningskontoret har utifrån riktlinjerna om
samverkansöverenskommelser fört diskussioner med Sörmlands travsällskap
avseende utveckling av Sundbyholms travbana samt evenemanget Breeders
Crown.
Eskilstuna kommun och Sörmlands travsällskap har sedan flera år en
samverkan inom flera olika områden. Ett exempel är evenemanget Breeders
Crown, där kultur- och fritidsförvaltningen har upplåtit Munktellarenan
kostnadsfritt och bidragit med arbetsinsatser inför evenemanget och där
kommunfullmäktige bidragit med representation. Ett annat exempel är den
skyltning som kommunen har ute på anläggningen. Ytterligare exempel är
medverkan vid tävlingar, annonsering i travprogram samt representation vid
prisutdelningar.
Den verksamhet som bedrivs vid Sundbyholms travbana, hoppbana och
tävlingsanläggning för islandshästar är mycket viktig för att stärka
Eskilstunas attraktivitet. I den varumärkesundersökning som Eskilstuna
kommun genomförde 2012 så hamnar Sundbyholms travbana ”top of mind”
bland invånare i Mälardalsområdet.
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När travbanor har svårt att klara sin lönsamhet på grund av minskade intäkter
genom ATG så har Sörmlands travsällskap istället satsat på att omvandla
travbanan till att bli ett hästsportcentrum med en hoppbana med
internationell standard samt en tävlingsanläggning för islandshästar.
Anläggningen har ett mycket gott rykte inom svensk hästsport och har flera
tävlingar på SM- och NM-nivå har avgjorts i Sundbyholm de senaste åren.
Breeders Crown är ett av travsveriges allra största evenemang och efter
Elitloppet är det här den helg där det delas ut mest prispengar. Breeders
Crown är ett känt varumärke inom travsporten inte bara i Sverige utan över
hela världen. Sundbyholmstravet har genomfört finalerna i Breeders Crown
sedan 2007.
Evenemanget lockar ett stort mediauppbåd och branschtidningarna belyser
Breeders Crown som ett av de större loppen i travvärlden. Det är tvsändningar under hela helgen från Sundbyholm.
Breeders Crown lockar en publik på mellan 5-6000 besökare under två dagar.
Det är i första hand svensk publik, men även en del tillresande från andra
europeiska länder som Frankrike, Holland, Tyskland, Norge, Finland m.fl.
Från och med 2016 öppnas tävlingen för spel internationellt.
En beräkning av de direkta turistekonomiska effekterna visar att Breeders
Crown beräknas omsätta ca 2,5 miljoner kronor. Konsumtion gällande
transport, shopping, restaurang som ej sker på travbanan finns ej med i
beräkning vilket torde öka den turistekonomiska omsättningen.
Aktivitet
Hotell
Entreavgift
Parkering
Samarbetspartners
Restaurang på travbana
Bankett
SUMMA

Omsättning
975 432
260 000
10 000
260 000
700 000
292 750
2 498 182

Här finns möjlighet att utveckla samverkan med exempelvis konferens och
andra aktiviteter.
Förslag till samverkansöverenskommelse
Genom att teckna en gemensam samverkansöverenskommelse samlar kommunen
alla sina insatser under hela året i ett gemensamt avtal, med undantag för eventuella
måltidsbidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningens kostnadsfria upplåtelse av lokaler förslås upphöra
eftersom det inte går i linje med det nya föreningsstödet.
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Istället går kommunen in med ett kontant stöd motsvarande 150 000 kronor per år.
Som motprestation förväntas gratis upplåtelse av reklamskyltar på travbanan året
runt, annonser i ett antal travprogram och att Sörmlands travsällskap på annat sätt
exponerar Eskilstunas platsvarumärke i sin kommunikation samt står för ett gott
värdskap och amabassadörsskap för Eskilstuna.
I samverkansöverenskommelsen bör även ingå att Sörmlands travsällskap, i
samverkan med Destination Eskilstuna, ska verka för att utveckla evenemanget för
att det ska ge utökade turistekonomiska effekter.
Samverkansöverenskommelsen bör även omfatta analys och åtgärder ur ett genusoch mångfaldsperspektiv.
Kommunledningskontorets synpunker
Besöksnäringen är en av fyra branscher som ska prioriteras i näringslivsarbetet. Det
skapar arbetstillfällen i Eskilstuna som har en kompetensprofil som motsvarar
utbildningsnivån i Eskilstuna.
Sörmlands travsällskap har en långsiktig strategi för att utveckla sin verksamhet
och att omvandla travbanan till en multiarena för många olika evenemang.
Destination Eskilstuna har deltagit i diskussionerna med Sörmlands travsällskap.
Genom att teckna en gemensam samverkansöverenskommelse ges förutsättningar
för att utveckla besöksnäringen och dessutom kan ett samarbete inledas avseende
platsvarumärket Eskilstuna där Sundbyholms travsällskap kan vara en kraftfull part
i varumärkesarbetet.
Kommunledningskontoret föreslås därför få i uppdrag att teckna en
samverkansöverenskommelse om 150.000 kronor årligen under perioden 20162018. Kostnaden föreslås belasta kommunstyrelsens medel för ortsutveckling med
100.000 kronor samt kommunfullmäktiges representationsmedel med 50.000
kronor.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt
socialt och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att
nå målet om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya
invånare samt främjar utvecklingen av fler jobb.
Sörmlands travsällskap bedriver en verksamhet som är viktig för besöksnäringen
och möjligheten att skapa fler jobb.
Sundbyholms travbana är miljöcertifierad.
Utveckling av travbanan innebär att mulitarenan kan utgöra en mötesplats för en
mansdominerad travsport och kvinnodominerad ridsport. Genom ett
samverkansöverenskommelse ges även möjlighet till samarbete med Sörmlands
travsällskap där mångfalds- och genusperspektiv beaktas.

Eskilstuna kommun

Datum

5 (5)

2016-05-16

Pär Eriksson,
kommundirektör

Eva Norberg
Kommunikationsdirektör

