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Hej Marie och Yngve 

Tack för senast, 

Då jag redovisade vid vårat senaste möte Taifs kostnader för Juniorlagen i dagsläget så skulle jag 
vara tacksam att ni redovisar era rörliga kostnader för eran verksamhet. 

Har bifogat ett avtalsförslag till er att ta del av till morgondagens möte. Har även bifogat värdera 
Tingsryd Aif som varumärke. 

Tomas Bergstrand 
Klubbchef Taif 
0766270800 
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Hur kan man värdera Tingsryd AIF som varumärke? 

En första ansats i värderingen är att vi konstaterar olika nivåer eller cirklar på följande sätt: 

Varumärkets uppbyggda nivå (som tillgång, kapital) för framtida publik, för 

medieföretag, för reklamköpare, sponsorer 

Alla företag i Tingsryd som använder orten Tingsryd i sin kommunikation. Dessa har 

värdet i proportion till sin omsättning. 

Kommunen som attraktiv inflyttningsort för bosättning respektive kvarboende i en 

kommun som man är stolt över. 

Attraktionen för företag som etablerar sig i Tingsryd respektive att företag stannar 

kvar i kommunen. 

kvar i kommunen. 

I dessa värden sker kalkyleringen i skuggpriset dvs vad skulle det kosta att skapa den 

uppnådda inarbetningen (kunskap, intresse, attityder, beteenden som köp, resor etc) genom 

andra alternativa reklammedia (skuggpriser). 

En annan dimension är detta vad de semantiska kopplingarna skapar som profilen på orten 

( ortsnamnet, klubben) och de berättelser som skapas eller har utvecklats under historien dvs 

storytelling. 

En annan dimension är dynamiska egenskaper dvs vad som skapas över tiden av sponsorer 

och events. Där skapas upplevelser, händelser, besök, trafik, publicitet och konsumtion. Detta 

är en potential som den effektiva sportklubben utvecklar. Det kan vara en stark sida hos 

klubben även om varumärket inte innehåller starka profilelement än just "förmåga att skapa 

events". 

TAIF har en egen andel av all sport i kommunområdet Tingsryd som är betydande Gämför här 

med liknande orter som Leksand, Mjällby, Åtvidaberg). Intäkterna är 19 mkr enligt plan för 

kommande år. Värdet på varumärket (verksamheten totalt sett) kan ses som diskonterade 

nuvärdet av det som kommer att skapas kommande t ex 15 år dvs genom diskontering 

nedräknat till i storleksordningen 70 %, den intäktsnivå som klubben har nu. Vi kalkylerar 

med 20 mkr i intäkt per år och som stiger till (antar vi) 40 mkr om 15 år dvs = 450 mkr. Det 

är en bruttointäkt som ger möjlighet att betala löner och arvoden, hyror för anläggning, inköp 

av varor och tjänster varav i Tingsryds fall kanske 50-80 % lokalt i kommunen och i A

regionen. Detta ger skatteintäkter till stat, region och kommun på 225 mkr. Kommunen 

Tingsryds andel räknat som skatt på löner som skapats inom denna ekonomiska process är 

(genom kedjan lön - skatt eller inköp varor- lön- skatt ) ca 10 alt 20 % dvs 45 alt 90 mkr ( dvs 

alla kommuner i regionen och i liten omfattning i övriga landet får tillsammans 20% genom 

den långa effekten köp- löner - skatt). Räknat 10 % av alla intäkter kommande 15 år (45 alt 90 

mkr) kan vi diskontera till ett nuvärde på 30 alt 60 mkr för själva kommunintäkten (regionen 



får 5-7 % dvs 2 7 mkr = 18 mkr i nuvärde) och staten 3 0 % ( främst moms och soc avgifter) 

dvs nära 135 mkr = 95 mkr i nuvärde). 

Slutsatser och sammanfattning 

1. Räknat enbart på kommunens egen ekonomi måste vi beräkna kommunens 
skatteintäkter som ovan och då är nuvärdet av hela TAIF-verksamheten för 

kommunens del således 30 mkr för 15 år. 

2. Räknat för alla offentliga aktörer och det skattevärde i nuvärde som hela T AIF skapar 
får vi totalt 30 -60 mkr+ 18 mkr+95 mla= 143-173 mla, säg 160 mkr för de 15 åren. 

3. Räknat, som effekt av all TAIF-verksamhet, för hela offentliga sektorn plus privata 
företag plus frivilliga sektorn inkl TAIF självt får vi ett diskonterat nuvärde på 70 % 
av 450 kr = ca 300 mla. Om alla aktörer skall satsa på tex ett arenabygge så betalar 
detta sig inom 15 år om totala investeringen är 300 mkr eller mindre. Detta under 

förutsättning att intäkterna stiger från 20 mkr till 40 mkr per år och 5 % ränta räknas 
på kapitalet och på alternativa användningar av detta kapital. 

4. TAIF-märkets värde av det samlade värdet måste anses vara minst 150- 200 mkr 
eftersom ett byte till andra märken kan tänk.as minska effekterna av verksamheten till 
50-70% av den nuvarande eftersom uppbyggnaden av nytt varumärke kanske tar halva 
tidsperioden. 

5. TAIF-värdet och dess marknads- och profileffekt på all annan verksamhet i 
kommunen kan bedömas vara några % på BKP, dvs på alla årliga värdeskapanden i 
kommunen. BKP under 15 år med 2 % årlig tillväxt kan beräknas bli 15 ggr 360- 400 
mkr= 5700 mla. Hur stort är denna andel av alla värden som skapas under kommande 
15 år? Ett svar är att sportens värden totalt är 2-3 % dvs ca 250 mkr för de 15 åren och 
eftersom Tingsryd-sporterna till kanske 80% förklaras av och associeras till TAIF kan 
klubben åtminstone tänkas skapa värden för alla i samhället till 80 % av 250 mkr = 
200 mkr ggr vilket diskonterat till nuvärde blir värt ca 140 mkr idag. Om det är så att 

inget annat i Tingsrydsområdet ger särskilt medialt avtryck är kommunens profil 
väldigt beroende av denna faktor. Då bör vi värdera upp den till kanske 10 % av all 
BKP under 15 år framåt dvs 570 mkr vilket i nuvärde är 410 mkr, men om det finns 
andra värden bör vi sätta det lägre värdet dock ej lägre än 140 mkr i nuvärde. Vi finner 

således att TAIFs intäktsskapande värde totalt i nuvärde 300 mkr och dess 

skatteeffekter är 160 mkr vilket det senare är lika med namnets andel av alla värden 
dvs 140 mkr i kommunen om vi ser andra stora värden (natur, sjöar, trav, varuhus etc) 

men att namnet kan vara värt 400 mkr om kommunen i övrigt har svaga värden ( 

liknar det Mjällby och Atvidaberg nu tillför sina kommuner). 

De olika kalkylförsöken varierar således mellan 160 mkr och 410 mkr i nuvärde att 
jämföra med tex ett arenabygge som skall skrivas av och vara räntabel inom 15 år. 



Till dessa monetära värden kommer alla de sociala svårberäknade värden som finns i 

stolthet, identitet, sammanhållning etc i kommunen Gämför med sådana värden i 
Degerfors och Leksand). 



Avtal om samverkan kring ishockeygymnasiet vid Wasaskolan 
Mellan Tingsryds kommun, Barn- och utbildningsnämnden, (org nr 212000-9.621), Box 88, 
362 22 Tingsryd, nedan kallad kommunen och Tingsryds Allmänna Idrottsförening (org nr 
829500-6137), Box 74,36221 Tingsryd, nedan kallad föreningen, har följande avtal tecknats 
gällande samverkan kring ishockeygyrnnasiet vid Wasaskelan. Samverkan avser Nationellt 
godkänd idro1tsutbildning (NID). 
Målsättningen med samverkanär att ge goda förutsättningar för ungdomsverksamheten inom 
Tingsryds AIF och för verksamheten inom ishockeygymnasiet. 
Avtalet ersätter tidigare avtal mellan kommunen och föreningen. 

1. Nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey (NIU) 
Wasaskolan kan årligen inom Nill-utbildningen ta emot upptill 14 st elever. Gällande 
förutsättningar och krav på huvudman respektive förening hänvisas till C(,1tifieringskrav 
för Nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey, fastställda av Svenska 
ishockeyförbundets styrelse, se bilaga. 

2. Två juniorlag 
Föreningen driver två juniorlag, ett Il8-lag och ett J20-lag. 

3. Åtaganden 
a) Wasaskolan har, från och med läsåret 2018/19, målsättningen att varje läsår ta in 14 st 
(10 + 4) ishockeyelever till NIU-utbildningen. Vid full utbyggnad finns det då totalt 42 
st ishockeyelever på skolan fördelade på tre årskurser. 

b) Föreningen garanterar att det finns ett J 18-lag och ett J 20-lag. 

c) Kommunen ansvarar för skolans del i ishockeygymnasiet, vari ingår undervisning och 
stöd till eleverna gällande möjligheter till boende och social situation. 

d) Föreningen ansvarar för tillsättningen av målvaktstränare inom 
ishockeygymnasiet dock delas lönekostnaden 50/50 principen mellan föreningen och kommunen detta 
gäller endast målvaktstränaren. 

e) Fören ingen ansvarar för juniorlagen, tillsätter och bekostar instruktör och tränare för 
dessa och ansvarar för samtliga kringkostnader förenade med lagen såsom tillgång till 
föreningens lokaler, utrustning, förbrukningsmaterial, resor m.m. 

f) Kommunen och föreningen ansvarar gemensamt för marknadsföring av 
ishockeygymnasiet och har som gemensamt mål med arbetet att varje år ta in 14 st nya 
elever. 

g) Kommunen och föreningen ansvarar gemensamt för arbetet med värdegrundsfrågor och 
för att eleverna skall trivas och vilja stanna kvar inom utbildningen. 



4. Ersättning 
För föreningens åtagande enligt detta avtal erlägger kommunenen årligen per läsår 
ersättning enligt följande: 
Grundbelopp 

Kostnad 

Finansiering av kostn~der för juniorlagen och 
0,5 tjänst som lärare/instruktör enligt avtal samt målvaktstränare. 

Tilläggsbelopp, för mer än 40 elever 

Vid fler än totalt 40 elever inom ishockeygymnasiet, totalt inom tre årskurser, ges ett 
tilläggsbelopp om 35 .000 kr per elev och läsår för antalet elever över 40 (från och med 
den 41:e eleven). 

Ersättning elever, för mer än 40 elever, blir då per läsår: 

Ersättning 

2.750.000 kr 

Exempel: grundbelopp 2.750.000 + 2 elever=2 X 35.000 = 2.820.000 kr 

Från och med läsåret 2017 /18 räknas beloppet upp med index (KPI) för att kompensera 
kostnadsökningar. 

Grund beloppet utbetalas under läsåret med 3 st lika stora utbetalningar, en under sommaren 
(15:e juli) och en under hösten (15:e nov) och en under våren (15:e mars) om vardera 916.667tkr. 

Utbetalning av 
eventuellt tilläggsbelopp sker två gånger per år efter avstämning av antalet elever 
den 15/9 respektive den 15/2 (35000 kr per elev och tillfälle från och med den 41:e 
eleven). Utbetalningar sker efter faktura från föreningen. 

5. A vtalstid 
Detta avtal gäller tills vidare från och med 2018-07-01 och kan tidigast sägas upp inför 
läsåret 2020/21 . Avtalet kan enbart sägas upp inför ett nytt läsår och skall då skriftligt 
sägas upp innan föregående kalenderårsskifte. 
Elever som har påbörjat ishockeygymnasiet skall alltid garanteras att få fullgöra sin utbildning. 

6. Kontaktpersoner 
Föreningens styrelse och Wasaskolan skall vardera utse en kontaktperson för löpande 
hantering av frågor gällande detta avtal. 

7. Uppföljning av avtalet 
En gång per år, i oktober eller november, följs detta avtal upp av förvaltnings- och 
klubbledning. Uppföljningen gäller både verksamhet och ekonomi. 

8. Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligt. 



9. Avtalsförutsättning 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av godkännande av föreningens styrelse samt av 
Barn- och utbildningsnämnden inom Tingsryds kommun. Avtalet förutsätter också att 
Tingsryds kommun har rätt att bedriva ett certifierat ishockeygymnasium. 

10. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. 

Tingsryd 20lx-xx-xx Tingsryd 201x-xx-xx 

F ör Tings1yds kommun För Tings1yds Allmänna Idrottsförening 

Marie Sahlberg, ordförande Johan Blomster, ordförande 

Yngve Relmströrn, skolchef Tomas Bergstrand, klubbchef 

Bilaga: Certifieringskrav för Nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey. 



Avtal om samverkan kring ishockeygymnasiet vid Wasaskolan 

Mellan Tingsryds kommun, Barn- och utbildningsnämnden, (org nr 212000-0621), Box 88, 
362 22 Tingsryd, nedan kallad kommunen och Tingsryds Allmänna Idrottsförening ( org nr 
829500-6137), Box 74, 362 21 Tingsryd, nedan kallad föreningen, har följande avtal tecknats 
gällande samverkan kring ishockeygymnasiet vid Wasaskolan. Samverkan avser Nationellt 
godkänd idrottsutbildning (NIU). 

Målsättningen med samverkan är att ge goda förutsättningar för ungdomsverksamheten inom 
Tingsryds AIF och för verksamheten inom ishockeygymnasiet. 

Avtalet ersätter tidigare avtal mellan kommunen och föreningen. 

1. Nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey (NIU) 
Wasaskolan kan årligen inom NIU-utbildningen ta emot upptill 14 st elever. Gällande 
förutsättningar och krav på huvudman respektive förening hänvisas till Certifieringskrav 
för Nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey, fastställda av Svenska 
ishockeyförbundets styrelse, se bilaga. 

2. Två juniorlag 
Föreningen driver två juniorlag, ett J18-lag och ett J20-lag. 

- 3. Åtaganden 

a) Wasaskolan har, från och med läsåret 2015/16, målsättningen att varje läsår ta in 14 st 
(10 + 4) ishockeyelever till NIU-utbildningen. Vid full utbyggnad finns det då totalt 42 
st ishockeyelever på skolan fördelade på tre årskurser. 

b) Föreningen garanterar att det finns ett J 18-lag och ett J 20-lag . . 

c) Kommunen ansvarar för skolans del i ishockeygymnasiet, vari ingår undervisning och 
stöd till eleverna gällande möjligheter till boende och social situation. 

d) Föreningen ansvarar för tillsättningen och bekostar målvaktstränare inom 
ishockeygymnasiet. 

e) Föreningen ansvarar för juniorlagen, tillsätter och bekostar instruktör och tränare för 
dessa och ansvarar för samtliga kringkostnader förenade med lagen såsom tillgång till 
föreningens lokaler, utrustning, förbrukningsmaterial, resor m.m. 

f) Kommunen och föreningen ansvarar gemensamt för marknadsföring av 
ishockeygymnasiet och har som gemensamt mål med arbetet att varje år ta in 14 st nya 
elever. 

g) Kommunen och föreningen an,sv~ar gemensamt för arbetet med värdegrundsfrågor och 
för att eleverna skall trivas och vilja stanna kvar inom utbildningen. 



4. Ersättning 

För föreningens åtagande enligt detta avtal erlägger kornmunenen årligen per läsår 
ersättning enligt följande: 

Grundbelopp 

Kostnad 

Finansiering av kostnader för J18 juniorlag och 
0,5 tjänst som lärare/instruktör enligt tidigare avtal 
samt målvaktstränare. 

Tilläggsbelopp, för mer än 30 elever 

Ersättning 

1.130.000 kr 

Vid fler än totalt 30 elever inom ishockeygymnasiet, totalt inom tre årskurser, ges ett 
tilläggsbelopp om 35.000 kr per elev och läsår för antalet elever över 30 (från och med 
den 31 :e eleven). 

Total ersättning vid maximalt antal elever, 42 elever, blir då per läsår: 

1.130.000 + 12 X 35.000 = 1.550.000 kr 

Från och med läsåret 2016/17 räknas beloppet upp med index (KPI) för att kompensera 
kostnadsökningar. 

Grundbeloppet utbetalas under läsåret med 2 st lika stora utbetalningar, en under hösten 
(15:e augusti) och en under våren (15:e jan) om vardera 565 tkr. Utbetalning av 
eventuellt tilläggsbelopp sker också två gånger per år efter avstämning av antalet elever 
den 15/9 respektive den 15/2 (17.500 kr per elev och tillfälle från och med den 31 :e 
eleven). Utbetalningar sker efter faktura från föreningen. 

5. A vtalstid 
Detta avtal gäller tills vidare från och med 2015-07-01 och kan tidigast sägas upp inför 
läsåret 2017/18. Avtalet kan enbart sägas upp inför ett nytt läsår och skall då skriftligt 
sägas upp innan föregående kalenderårsskifte. Elever som har påbörjat 
ishockeygymnasiet skall alltid garanteras att få fullgöra sin utbildning. 

6. Kontaktpersoner 
Föreningens styrelse och Wasaskolan skall vardera utse en k-ontaktperson för löpande 
hantering av frågor gällande detta avtal. 

7. Uppföljning av avtalet 
En gång per år, i oktober eller november, följs detta avtal upp av förvaltnings- och 
klubbledning. Uppföljningen gäller både verksamhet och ekonomi. 

8. Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligt. 



9. Avtalsförutsättning 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av godkännande av föreningens styrelse samt av 
Barn- och utbildningsnämnden inom Tingsryds kommun. Avtalet förutsätter också att 
Tingsryds kommun har rätt att bedriva ett certifierat ishockeygymnasium. 

10. Detta avtal har upprättats i två likalydande .exemplar av vilka parterna hår tagit var sitt. 

Tingsryd 2015-05-26 

För Tingsryds kommun 

Marie Sahlberg, ordförande 

1*4~ 
Yngve Rehnström, skolchef 

Tingsryd 2015-05-26 

För Tingsryds Allmänna Idrottsförening 

ffeaeU0-
Johan Blomster, ordförande 

Tomas Bergstrand, klubbchef 

Bilaga: Certifieringsk:rav för Nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey. 
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