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Sponsoravtal Multihallen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna sponsoravtal mellan Wallenstam AB och Österåkers kommun.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att, i samråd med idxotts och friluftsalliansen,

ta fram en ny sponsringspolicy för de gemensamma ytorna på våra arenor.

Återrapportering ska se till Kommunstyrelsen senast årsskiftet 2020/2021.

Protokollsantecknjng

Johan Boström (M) lämnar en protokollsanteckning

Wallenstam AB har via ett sponsoravtal köpt namnrättigheten till Multihallen

för 4 miljoner kronor under en 15-årsperi0d. Socialdemokraterna föreslår nu
att Vi avstår från intäkten från nammättigheterna för att istället utlysa en
namntävljng. Kostnaden för den namntävljngen skulle därmed bli 4 miljoner

kronor. Den omständigheten att nammättigheten är såld förhindrar dock inte

att man, som socialdemokraterna föreslår, försöka få in ytterligare

sponsors/reklamintäkter. Att ta in 7,5 mkr på detta över 15 år bedöms dock
helt orealisüskt.

Johan Boström (M)

Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning

Vi anser inte att sponsoravtalet för Multihallen är fördelaktigt för Österåker.

Den tilltänkta sponsom gynnas av ett alldeles för lågt pris för

exponeringsmöjligheterna, namnet på Arenan, exponering i kommunens
marknadsföringsmaterial, ospecificerade antal skyltar, rabatter för deras

hyresgäster och hyresgästevents.

Vi anser inte att kommunen ska läsa sig för tidigt i ett avtal. Vi tycker att

kommunen ska undersöka marknaden, exempelvis ta in flera anbud. Vi tycker
att ett sponsoravtal inte ska skyndas fram som det nu gör, utan ska tas fram när
Multihallen börjar bli klar.

Vi tycker inte heller att Österåker ska ge upp sitt namn. Kostnaden för

Multihallen är uppe i 430 miljoner kronor. 267 000 kr per år i sponsring är på
tok för billigt för att kommunens namn ska försvinna helt. Dessutom kommer
inte namnet vara unikt, det finns redan ett XEOGArena.
Francisco Contreras (V)

Forts.

Justemndes signaturer Utdragsbestyrkande
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Reservation

Ann-Christine Furusttand (S) lämnar en skriftlig reservation

Vi reserverar oss mot beslutet om att endast låta ett företag, Wallenstam
sponsra och dessutom namnge multihallen, Wallenstam arena. Vi beklagar att

Vårt förslag röstades ned som hade inneburit

en högre intäkt, 500 tkr/ar (7,5 mkr på 15 är) mot det beslutade 267 tkr/ar (4
mkr på 15 är), dessutom en mer lokal föranknng då små, medelstora och stora

företag samt organisationer, föreningar, medborgare
inbjudets att bli sponsorer och att en namntävh'ng utlysts för att få en lokalt

förankrat namn på. hallen.

Ann-Christine Furustrand (8)

Sammanfattning

Österåkers kommun planerar att uppföra en multihall där Wallenstam AB
önskar sponsra Österåkers kommun med 4 000 000 kr over 15°ar mot att de
erhåller namnrättigheterna för hallen som genom avtalet kommer omnämnas
Wallenstam Arena.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-03.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag irmebärande att godkänna sponsoravtal mellan Wallenstam AB
och Österåkers kommun.

Mathias Lindow (L) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att Uppdra åt

kommunstyrelsen att, isamråd med idrotts och friluftsalliansen, ta fram en ny
sponsringspolicy för de gemensamma ytorna på våra arenor. Återrapportering
ska se till Kommunstyrelsen senast årsskiftet 2020/2021.

Johan Boström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt följande

Österåkers nya multihall att hela Österåkers nya hall. Den lokala prägeln är

Viktig. Medborgarnas, organisatloners och näringslivets engagemang för nya
multihallen skall tas tillvara. Det föreslås ske genom sponsoravtal av nya
mulühallen motsvarande 500 tkr/år (pa 15°ar ger det 7,5 Mkr). Namnet på
multihallen ska vara exklusivt för Österåker och tas fram genom en
namntävling där medborgare, organisationer, näringsliv inbjudes att delta,

Österåkers näringslivsråd utses som jury

Österåkers planerar att uppföra en arena för multisport för att öka
möjligheterna för idrotts- och fritidsaktiviteter 1 kommunen. Det är en lokal

satsning för oss alla i Österåkers kommun. Den lokala prägeln för denna
Forts.
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, Utdragsbestyrkande
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satsning är viktig. Därför vill vi öppna upp för en bredare sponsorering där
såväl stora, medelstora som små företag har möjlighet att sponsra med sin skylt
på husets fasad, och/eller inne i hanarna. Likaså skall organisationer och
föreningar samt medborgare, ges möjlighet att sponsra.

Sponsoravtal tecknas med respektive företag, organisation, förening om
summa och avtalslängd. Sponsoravtalets innehåll återspeglas i omfattningen av
reklam i form av skyltar på utsida av fasaden eller insidan i hallarna. Eventuell
reklamskatt belastas respektive företag/organisation/förening, privatperson, ej

Österåkers kommun. Den totala summan av sponsoravtalet skall årligen uppgå
till 500 tkr, dvs på 15 år totalt 7,5 mkr.
Den nya arenans namn skall även den ha lokal prägel och vara unik för
Österåker. Därför föreslås att en namntävling utlyses där medborgare,
organisationer, idrottsklubbar/föreningar, och näringslivet inbjudes att delta.

Österåkers näringslivsråd utses som jury.

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

att uppförande av n'ya multihallen sker genom sponsoravtal motsvarande totala

summan av 500 tkr/år (7,5 Mkr på 15 år)

att varje sponsor står för ev reklamskatt.

att Samhällsbyggnadsförvaltrüngen ges i uppdrag att bjuda in stora, medelstora
och små företag samt organisationer för att teckna sponsoravtal med ett flertal

lokalt anknutna företag, organisationer, medborgare.
att Näringslivsenheten/näringslivsdjrektören ges i uppdxag att utlysa en
namntävling för att namnge den nya multihallen där medborgare,
organisationer, idrottsklubbar/ föreningar, näringsliv, inbjudes att delta

att Österåkers näxingslivsråd utgör jury för namntävljngen.
Ann-Christine Furusttand (8)

Johan Boström (M) yrkar avslag på Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Rogerjohansson (RP) och Francisco Contteras (V) yrkar på'återremiss

Propositionsordning l

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller vid kommande
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning 2

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias
Lindows (L) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande.

Forts.

Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
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Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (M)
yrkande röstar ja, den som är för Ann-Chrisüne Furustxand (S) yrkande rösta.:

nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omöstnh1gslista med 9 ja-röster, 3 nej-

röster och 2 avstår.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstningsiista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 2020-0647, § 7:7

Österåker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

Christina Funhammar

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hjlbert

Arne Ekstrand

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Roger Johansson

Anders Borelid

Francisco Contreras

Michael Solander

Michaela Fletcher, ordförande Conny S.

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Netterström

Conny Ling

Björn Pålhammar

Mikael Ottosson

Daniel Lundin

Hans Hellberg

Erik Dagoberto Lagos

Resultat
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