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Justering av belopp för
samverkansöverenskommelser med
elitidrottsföreningar 2016-2017
Förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling ska årligen vara lägst
300 000 kronor och högst 600 000 kronor. Pengarna avsätts för Eskilstuna
Smederna, Eskilstuna United och Eskilstuna gymnastikförening 2016-2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2015 § 278 att teckna treåriga
samverkansöverenskommelser med Eskilstuna United, Eskilstuna
gymnastikförening och Eskilstuna Smederna. I ärendebeskrivningen framgår
att kommunstyrelsen föreslås besluta om en ersättningsnivå för året 2015 på
sammanlagt totalt 500 000 kronor för de tre föreningarna samt lägstanivåer
för åren 2016-2017 på sammanlagt 300 000 kronor årligen.
I beslutssatsen framgår att det för åren 2016 och 2017 ska avsättas 300 000
kronor, vilket inte var avsikten i ärendet.
För att få giltighet i fjolårets och årets samverkansöverenskommelser med
ovanstående föreningar behöver beslutssatsen från 2015 justeras i
överensstämmelse med ärendeskrivningen och nytt beslut fattas för elitstöd
2016 och 2017.
Kommunledningskontoret föreslår därför att justera beloppet till lägst 300
000 kronor och högst 600 000 kronor för Eskilstuna United, Eskilstuna
gymnastikförening och Eskilstuna Smederna för vardera åren 2016 och 2017.

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 näringslivsetableringar.
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Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en
påverkansmöjlighet på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och
miljöperspektiv.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i
form av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.
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§ 278
Samverkansöverenskommelser med
elitidrottsföreningar 2015 (KSKF/2015:453)
Beslut
1. För samverkansavtal med Eskilstuna Guif för 2015 avsätta 150 000
kronor.
2. Finansiering sker genom kommunledningskontorets anslag för
ortsutveckling.
3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna samverkansavtal
med Eskilstuna Guif.
Deltar ej i beslutet
Ingrid Sermeno Escobar (MP) deltar ej i beslutet.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD) och Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig muntligt
mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 10 november 2015. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret
har utifrån riktlinjerna om samverkansöverenskommelser fört diskussioner
om samverkansavtal med elitidrottsföreningar i Eskilstuna.
Med elitidrott avses föreningar som har lag i högsta serien eller enskilda
idrottare på internationell nivå. Motprestation vid samverkansavtal ska bland
annat ske i form av exponering och marknadsföring av platsen Eskilstuna,
värdskap och ambassadörsskap.
Under 2015 har samverkansavtal tidigare tecknats med Eskilstuna
gymnastikförening, Eskilstuna United och Smederna Speedwayförening.
Kommunledningskontoret föreslår att samverkansavtal ska tecknas med
Eskilstuna Guif. För 2015 föreslås Eskilstuna Guif tilldelas 150 000 kronor
förutsatt att samverkansöverenskommelse kan tecknas.
Eskilstuna Guifs herrlag är etablerade i högsta serien och har gett Eskilstuna
publicitet under många år. Matcherna drar relativt stor publik och i varumärkesEskilstuna – den stolta Fristaden
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undersökningen anger många Eskilstunabor och boende i Mälardalen att de
associerar Eskilstuna med Guif. Eskilstuna Guif har cirka 500 aktiva medlemmar i
åldern 7-20 år, varav cirka 300 är pojkar och 200 är flickor.
Guif har haft stora sportsliga framgångar under året med semifinalspel i
allsvenskan och spel i Europacupen.
Föreningen har under 2015 haft ett samverkansavtal med kommunen. Föreningen
har upplåtit plats för Eskilstuna på sina matchtröjor och vid något tillfälle upplåtit
reklamplats vid arenan. Guif har även deltagit i Springpride. Därutöver har
samarbetet under säsongen inte fungerat i enlighet med samverkansavtalet. Samtal
fördes med föreningen under våren och efter sommaren. Inför säsongen 2015-2016
har förändringar genomförts och föreningen har i samarbete med Destination
Eskilstuna arbetat för att säkra att föreningen ska kunna leva upp till avtalet.
Kommunledningskontoret föreslår därför att samverkansavtal tecknas med
föreningen för ett år motsvarande 150 000 kronor.
Under 2016 kan det, om föreningen lever upp till kraven i avtalet, bli aktuellt med
ett treårsavtal på samma sätt som för övriga elitföreningar.
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 näringslivsetableringar.
Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en
påverkansmöjlighet på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och
miljöperspektiv.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i
form av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Sarita Hottis (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag,
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Kim Fredrikssons (SD) yrkande om avslag på kommunledningskontorets
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Sarita Hottis (S)
yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag ställs mot avslag till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
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