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Kommunstyrelsen

Samverkansöverenskommelse nya arenan - missiv
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Samverkansöverenskommelsen med STIGA Sports AB enligt bilaga 1
godkänns.
2. Bildande av Evenemangsfonden.
3. Kommunikationsdirektören får i uppdrag att utforma och besluta om
regelverk för Evenemangsfonden. Destination Eskilstuna får i uppdrag att
löpande hantera Evenemangsfonden.

Bakgrund
1 juni 2017 öppnar Eskilstunas nya arena. Enligt beslut i kommunstyrelsen 201405-06 § 142 punkt 7 uppdrogs åt kommundirektören att återkomma med förslag
angående samverkansöverenskommelse om sponsring avseende den nya arenan.
Kommunledningskontoret har därför fört samtal med företag som bedömts vara
intressanta för en samverkansöverenskommelse.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till samverkansöverenskommelse har utformats med det företag som
samantaget bedömts ge Eskilstuna kommun störst värde.
Fyra företag har under processen funnits med i de dialoger som förts om
samverkansöverenskommelse, varav två har kommit med skarpa förslag.
Kommunen har i urvalet eftersträvat att få största möjliga mervärde för Eskilstuna
kommun. I värderingen har nedanstående värden beaktats;
 Ekonomisk ersättning
 Stärkande av Eskilstunas varumärke
 Utveckla den nya arenan för större evenemang och Eskilstuna som
evenemangsstad.
 Andra mervärden för orten Eskilstuna
En tanke med samverkansöverenskommelsen har varit att företaget som får vara
med och namnge arenan också är verksamt i Eskilstuna och därmed även stärker
den lokala prägeln.
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Förslag till samverkansöverenskommelse
Samverkansöverenskommelse föreslås tecknas med STIGA Sports AB.
Överenskommelsen innefattar ett antal åtaganden för kommunen och för företaget.
Eskilstuna kommun erbjuder företaget att namn sätta arenan, Stiga Sports Arena
Eskilstuna, och även få viss exponering inne i arenan.
Åtaganden för STIGA Sports AB är följande:
 Företaget avsätter en årlig summa om 500 000 kronor som placeras i en
evenemangsfond som kommunen ansvarar för.
 Företaget tillhandahåller utomhusbordtennisbord och annan utrustning till
stadsdelar, parker och anläggningar till ett värde om 270 000 kr.
 Företaget verkar för att värva bordtennis- och andra evenemang till
Eskilstuna.
 Företaget verkar för att marknadsföra Eskilstuna i sina nationella och
internationella kontakter.
Överenskommelsen sträcker sig 2017-2026.
Samverkansöverenskommelsen bifogas i bilaga 1.
De ekonomiska ersättningar som denna och eventuellt andra
samverkansöverenskommelser kopplade till arenan ger föreslås gå till en
evenemangsfond. Evenemangsfonden kommer att användas för att möjliggöra
evenemang i och kring arenan.
Det finns fortfarande möjlighet för andra företag att ingå
samverkansöverenskommelser och få sina företags varumärken synliggjorda i den
nya arenan. STIGA Sports exponering i arenan får heller inte var av den karaktär
att den försvårar möjligheten till så kallade ”clean venues”, som ofta krävs vid
internationella evenemang.
I eventuella framtida samverkansöverenskommelser beaktas att överenskommelsen
inte ska tränga undan sponsring för föreningarna som är verksamma i arenan.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att det sammantagna värdet av det STIGA
sports erbjuder ger det största sammantagna värdet för Eskilstuna.
Överenskommelsen ger en intäkt om fem miljoner kronor på tio års sikt som ska
avsättas för att utveckla arenan för evenemang. STIGA Sports ABs goda kontakter
inom bordtennisen, som huvudsponsor av Svenska bordtennisförbundet och
sponsor av det kinesiska landslaget, ger stora möjligheter att värva nationellt och
internationella evenemang. Detta ger sammantaget mycket goda förutsättningar för
att utveckla arenan för större evenemang samt stärka Eskilstuna som
evenemangsstad.
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STIGA Sports AB är ett mycket starkt varumärke nationellt och internationellt,
framförallt inom bordtennis men även när det gäller bordshockey, snowracers och
annan idrotts- och lekutrustning. Däremot är sambandet med Eskilstuna inte så
känt. Genom arenanamnet stärks kopplingen till Eskilstuna, vilket är positivt för
Eskilstunas varumärke och attraktivitet.
Överenskommelsen ger därutöver goda möjligheter att utveckla stadsdelar för
spontanidrott, vilket rimmar väl med kommunens arbete för att utveckla den
sociala uthålligheten och kommunens nya idrottspolitiska plan.
Sammanfattningsvis bedöms samverkansöverenskommelsen med STIGA Sports
möjliggöra nationella och internationella evenemang, synliggöra och stärka
Eskilstunas varumärke nationellt och internationellt samt stimulera spontanidrott i
stadsdelar och parker.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Den föreslagna samverkansöverenskommelsen ger värden för såväl social som
samhällsekonomisk hållbarhet.
Att utveckla Eskilstuna som evenemangstad syftar till en utvecklad besöksnäring,
och därmed fler jobb, men även för att utveckla en attraktiv stad och landsbygd.
Även om de samhällsekonomiska effekterna i första hand är av mer långsiktig
karaktär så är parternas samverkan ett verktyg för att nå målet om en attraktiv stad
som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare samt
näringslivsetableringar. För STIGA Sports är det en markandsinvestering som ska
främja företagets tillväxt och samtidigt gynna Eskilstuna.
Placering av bordtennisbord och annan utrustning i kommunens stadsdelar är en
viktig åtgärd för social uthållighet och folkhälsa.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:
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Samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och Stiga
Sports AB
§ 1 Parter
Eskilstuna kommun genom dess kommunstyrelse (Kommunen)

org.nr. 212000-0357

STIGA Sports AB (Stiga)

org.nr. 556448-8178

§ 2 Bakgrund
I syfte att stärka Eskilstunas attraktivitet och skapa mervärden för parterna har parterna
kommit överens om att ingå denna överenskommelse. Överenskommelsen ska bidra till
utveckling av Eskilstunas nya arena, stärka Eskilstuna som evenemangsstad möjliggöra
spontanidrott i stadsdelar och parker samt samverka för att ömsesidigt stärka Eskilstunas och
Stigas varumärken.

§ 3 Avtalsperiod
Överenskommelsen sträcker sig 2017-2026. Avtalet förlängs med 5 år i taget om ingendera
part säger upp avtalet. Avtalet ska sägas upp senast 18 månader innan avtalsperiodens utgång.

§4 Giltighet
Denna samverkansöverenskommelse är för sin giltighet villkorat kommunstyrelsebeslut om
godkännande av överenskommelsen i sin helhet.

§ 5 Stigas åtaganden
Under perioden 2017-2026 betalar Stiga varje år ett belopp om 500.000 kronor till
Kommunen. Beloppet betalas i april månad efter Kommunens fakturering. Företagets
betalningsåtaganden uppgår således sammantaget till 5 miljoner kronor för åren 2017-2026.
Från och med 2018 indexeras beloppet årligen med förändring av KPI.
Stiga verkar i samarbete med kommunen för att internationella turneringar och mästerskap
(VM, EM SOC och SM) i bordtennis, bordshockey samt andra sporter och evenemang
kopplade till Stigas varumärke värvas till Eskilstuna.
Stiga verkar för att marknadsföra Eskilstuna i samband med sina nationella och internationella
kontakter med utgångspunkt från platsens varumärke Eskilstunaevolution.
Stiga tillhandahåller utrustning under 2017, bl.a. i form av utebordtennisbord och
inomhusbord till ett värde om ca 270.000 kr (av Stiga rekommenderat pris butik) samt årligt
utbyte av material och utrustning för dessa vilket uppskattas till ca 30.000 kr. Denna
utrustning ska placeras i de parker, byggnader och platser som parterna kommer överens om.
Äganderätten till utrustningen tillkommer Stiga. Stiga står kostnader för utrustning, material
och reservdelar upp till 30.000 kr per år och kommunen står kostnader för mark, markarbeten
och montering av utrustning. Syftet är att främja spontanidrott i stadsdelar och parker.
Avseende utrustning i arenan eller andra kommunala lokaler för idrott ser kommunen och
Stiga gemensamt vilka delar Stiga kan tillhandahålla inom avtalets ram.
Stiga står kostnader för namnskylt på arenan samt utrustning och marknadsföringsmaterial
som synliggör Stigas varumärke i och vid arenan.
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Efter avtalets upphörande övergår äganderätten av utrustning till kommunen.

§ 6 Kommunens åtaganden
Kommunen erbjuder under avtalsperioden att arenan namnges med STIGA Sports Arena
Eskilstuna samt avgiftsfri placering av företagets produkter i form av bordtennisbord i parker
och stadsdelar.
Kommunen åtar sig att exponera företagets namn inne i och vid arenan. Båda parter ska
godkänna slutlig utformning av namnexponering samt skyltning. Ortsnamnet kopplas till
namnet där det bedöms lämpligt. Parterna kommer under första kvartalet 2017 i samarbete
konkretisera ovanstående inriktning i kommunens åtagande. Företaget får efter godkännande
synliggöra samarbetet med kommunen och arenan på sin hemsida och i olika
informationsmaterial.
Kommunen har rätt att ingå samverkansöverenskommelser med andra parter för
synliggörande av deras varumärken i arenan (gäller även A-hallen). Föreningar har löpande
rätt att synliggöra olika företag i samband med deras evenemang. Internationella regelverk i
samband med vissa tävlingar kring s.k. clean venue gäller.

§ 7 Evenemangsfond
Kommunen bildar en evenemangsfond under 2017.
Den årliga ersättningen från Stiga och från andra eventuella intressenter går till en
evenemangsfond som ska användas för att möjliggöra olika evenemang i arenan. Kommunen
ansvarar för fonden och beslutar om fördelning av medel ur densamma.

§ 8 Övriga villkor
För att kommunen ska kunna ta emot de årliga beloppen enligt § 4 ska Stiga bedriva en
ekonomisk seriös verksamhet och får inte har några skatteskulder. Stiga verksamhet ska
dessutom vara förenligt med Kommunens värdegrund och företaget ska följa god
marknadsföringssed.

§ 9 Parternas upplysningsplikt
Part ska underrätta den andra parten om det finns en risk för att part inte kan fullgöra sina
åtaganden enligt denna överenskommelse och senare tecknade tilläggsavtal. Parterna har
också skyldighet att informera varandra om andra omständigheter som riskerar att påverka
denna överenskommelse.

§ 10 Hävning av överenskommelsen
Part har rätt att säga upp överenskommelsen till omedelbart upphörande om motparten
åsidosätter villkor i överenskommelsen som är av väsentlig betydelse för parten.
Kommunen har vidare rätt att säga upp överenskommelsen till omedelbart upphörande om:
1. Stiga kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i
konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha
kommit på obestånd, eller
2. det på grund av Stigas agerande finns en risk för att Kommunen anseende skadas. Till
exempel genom ett oetiskt förhållningssätt.
3. någon som står i nära förbindelse med Stiga agerar på sådant sätt att det finns risk för att
Kommunens anseende skadas
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Stiga Sports har vid extraordinära händelser som riskerar företagets överlevnad rätt att
frånträda denna överenskommelse.
Om en part häver avtalet är motparten skyldig att ersätta de direkta skador som parten lider till
följd av hävningen.

§ 11 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska göras skriftligen och ska för att gälla
undertecknas av båda parterna.

§ 12 Tvist
Parterna är överens om att frågor som rör denna överenskommelse i första hand ska lösas i
samförstånd mellan parterna.
Om tvist uppstår angående tolkning och tillämpning av denna överenskommelse och därmed
sammanhängande rättsförhållanden, ska parterna i första hand lösa tvisten genom förhandling
och i andra hand avgöras av allmän domstol med Eskilstuna tingsrätt som första instans.

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Eskilstuna kommun
Eskilstuna den
/

2017

STIGA Sports AB
Eskilstuna den
/

2017

…………………………………………..

…………………………………..

Namnförtydligande: Jimmy Jansson

Namnförtydligande: Bengt Bandstigen

Eskilstuna den

STIGA Sports AB
Eskilstuna den
/

/

2017

2017

…………………………………………..

…………………………………..

Namnförtydligande: Pär Eriksson

Namnförtydligande: Andreas Zandrén

