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Samverkansöverenskommelse för Eskilstuna
Guif
Förslag till beslut
1. Av kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling ska 75 000 kronor
under 2016 och 75 000 kronor under 2017 avsättas för
samverkansöverenskommelse med Eskilstuna Guif.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna samverkanöverenskommelse
med Eskilstuna Guif.

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.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utifrån riktlinjerna om
samverkansöverenskommelser fört diskussioner avseende elitidrott med
idrottsföreningar i Eskilstuna.
Riktlinjerna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
 Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
 Verksamheten ökar antalet besökare till Eskilstuna och ha betydelse för
Eskilstuna som ort.
Utifrån riktlinjerna har följande avgränsningar gjorts:
Med elitidrott avses föreningar som har lag i högsta serien eller enskilda
idrottare på internationell nivå.
Samverkansöverenskommelse kan bli aktuella för de idrotter som
 lockar många deltagare,
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har stor publik,
ger stor massmedial publicitet.

Motprestation ska ske i form av
- Exponering och marknadsföring av platsen Eskilstuna på föreningarnas
webbplatser, sociala medier, i arenorna, på matchställ, i matchprogram.
- Värdskap i form av information om Eskilstuna till besökande
motståndarlag inför resan till Eskilstuna, gott mottagande när lagen
anländer till Eskilstuna och att kunna svara på frågor om Eskilstuna.
- Ambassadörsskap vid offentliga tillställningar i Eskilstuna. Ett gott
ambassadörskap för platsen Eskilstuna ska även ske vid intervjuer med
media.
Motprestation ska även ske i form av att aktivt arbeta för att utveckla
följande områden inom föreningen:
- Genusfrågor
- Mångfaldsfrågor
- Möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att utöva idrotten
- Minska föreningens miljöpåverkan
Föreningarna ska i övrigt uppfylla de krav som ställs i riktlinjerna för
samverkansöverenskommelser:
- Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
- Föreningar ska uppfylla kriterierna för att vara berättigade till lokalt
föreningsstöd.
- Föreningarna ska ha hållbarhetspolicys som inkluderar miljö-,
jämställdhet- och mångfaldsperspektiv.
- Föreningarna ska drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,
- Föreningarna ska ha en verksamhet är förenlig med kommunens
värdegrund.
- Föreningarna ska följa god marknadsföringssed.
Eskilstuna Guif
Eskilstuna Guifs herrlag är etablerade i högsta serien och har gett Eskilstuna
publicitet under många år. Matcherna drar relativt stor publik och i varumärkesundersökningen anger många Eskilstunabor och boende i Mälardalen att de
associerar Eskilstuna med Guif. Eskilstuna Guif har ca 500 aktiva medlemmar i
åldern 7-20 år, varav ca 300 är pojkar och 200 är flickor.
2015/2016 slutade Eskilstuna Guif på en åttonde plats i elitserien.
Föreningen har under 2015-2016 haft en samverkansöverenskommelse med
kommunen. I överenskommelsen har föreningen åtagit sig att exponera Eskilstunas
platsvarumärke, att medverka som ambassadörer i olika sammanhang, att stå för ett
gott värdskap och arbeta för hållbar utveckling.
Redan 2015 påtalade Eskilstuna kommun brister i hur Guif uppfyllde villkoren i
samverkansöverenskommelsen. Parterna hade en diskussion inför 2016 där
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föreningen bland annat åtog sig att skicka in en planering inför det kommande året
för att förbättra samarbetet. Kommunen beslutade därför att fortsätta samarbetet,
men att teckna en ettårig överenskommelse (övriga elitföreningar fick treåriga
överenskommelser).
Föreningen har under säsongen 2015-2016 exponerat Eskilstuna på sina matchställ
och vid några tillfällen även använt konceptet EskilstunaEvolution i material inför
matcher och i sociala medier. Den samlade bedömningen är dock att de inte har
fullföljt sina åtaganden fullt ut i enlighet med samverkansöverenskommelsen.
Under avtalstiden har emellertid föreningen genomgått en omorganisation, bytt
kontaktpersonen vilket kan vara en del av förklaringen till att kommunikationen
mellan parterna blivit lidande.
Eskilstuna Guif är viktiga för Eskilstuna och får bra publicitet i lokal media med
många supporters i staden. De har genomfört omfattande förändringar och
anpassningar av sin organisation under det gångna året. Kommunledningskontoret
vill därför fortsätta ett samarbete via samverkansöverenskommelse, men med nya
villkor. Förslaget är att samverkansöverenskommelse ska tecknas med Eskilstuna
Guif på 150 000 kr men att utbetalningen delas upp på två tillfällen; 75 000 kr
betalas ut 2016 och 75 000 kr betalas ut våren 2017 förutsatt att föreningen lever
upp till samverkansöverenskommelsen.
Kommunledningskontoret och föreningen kommer tillsammans överens om
villkoren för uppföljning inför delbetalning två.

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. I detta fall avser samverkansöverenskommelserna två damlag och
två herrlag.
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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