Tjänsteskrivelse
2018-09-05

Kommunledningsförvaltningen
Administration

Sida 1 (3)

Kommunikationschef

Jonathan Rosén
Telefon

Kommunstyrelsen

Mobiltelefon

070-345 07 21
Telefax

0141-577 14
e-postadress

jonathan.rosen@motala.se
Diarienummer

17/KS 0228

Samverkans- och utvecklingsavtal mellan Motala kommun
och IFK Motala Bandyklubb
Sammanfattning
Motala kommun har sedan förra året ett avtal med IFK Motala Bandyklubb. Det ena gällande
samverkan för marknadsföring där målsättningen med avtalet är att parterna genom
samverkan kring platsmarknadsföring stärker Motalas attraktionskraft för boende, besökare
och företag. Genom den samverkan ska båda parters varumärke stärkas. Den delen av avtalet
ansvarar kommunstyrelsen för.
Det andra gällande stöd till föreningens möjligheter att bygga upp ungdomsidrotten och de
satsningar föreningen aviserar inom ungdomsbandyn i det här avtalet berör det IFK Motalas
satsning på skridskoskolan. Den delen av avtalet ansvarar bildningsnämnden för.
Avtalsdelen som berör samverkan för marknadsföring är 185 000 kronor vilket inkluderar 10
000 kronor som är tryckkostnad för kommunens logotype på spelartröjor, och är den kostnad
kommunstyrelsen åtar sig. En kostnad som är budgeterad.
Avtalsdelen som berör skridskoskolan är 75 000 kronor och är en kostnad som
bildningsnämnden åtar sig.
Avtalet är format utifrån kommunens policy för marknadsföringssamarbete med
idrottsföreningar i Motala kommun och enligt riktlinjer för föreningsbidrag och gäller för
perioden 2018-07-01 – 2019-03-31.
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Förslag till beslut
Avtalet för kommunstyrelsens del med IFK Motala Bandy godkännes och gäller under
förutsättning av att bildningsnämnden fattar beslut om sitt åtagande i avtalet.

Bakgrund
Motala kommun har sedan två år tillbaka ett avtal med IFK Motala Bandyklubb. Det ena
gällande samverkan för marknadsföring där målsättningen med avtalet är att parterna genom
samverkan kring platsmarknadsföring stärker Motalas attraktionskraft för boende, besökare
och företag. Genom den samverkan ska båda parters varumärke stärkas. Den delen av avtalet
ansvarar kommunstyrelsen för.
Det andra gällande stöd till föreningens möjligheter att bygga upp ungdomsidrotten och de
satsningar föreningen aviserar inom ungdomsbandyn i det här avtalet berör det IFK Motalas
satsning på skridskoskolan. Den delen av avtalet ansvarar bildningsnämnden för.
Avtalet är format utifrån kommunens policy för marknadsföringssamarbete med
idrottsföreningar i Motala kommun och enligt riktlinjer för föreningsbidrag.
Nytt i årets avtal är att Motala kommun får:




Exponering som programsponsor i film inför seriestart
Möjligheten att använda IFK Motala-spelaren Albin Rohlén i platsmarknadsföring
Skolturnering genomförs vid två tillfällen, ett för förskoleklass till årskurs 3 och ett
annat tillfälle för årskurs 4-6.

Finansiering
Avtalsdelen som berör samverkan för marknadsföring är 185.000 kronor vilket inkluderar
10.000 kronor som är tryckkostnad för kommunens logotype på spelartröjor, och är den
kostnad kommunstyrelsen åtar sig. Avtalsdelen som berör skridskoskolan och skolturnering är
75 000 kronor och är en kostnad som bildningsnämnden åtar sig.
Koppling till resultatmål
6 Samverkan för utveckling och 13 Leva visionen.
Uppföljning/återrapportering
Uppföljning av resultatet av detta samverkans- och utvecklingsavtal genomförs efter avslutad
säsong för IFK Bandy och avslutad skridskoskola och redovisas senast 2019-04-01.
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