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KULTUR OCH FRITID 
Idrottsstrateg 
Hanna Sandberg 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-09-22 

Förlängning av namnändring av Hägernäs ishall 
genom sponsring 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Viggbyholms IK genom 
mottagande av sponsring medges fortsatt namnbyte på Hägernäs ishall till 
Jägholmshallen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att namnrätten gäller under tre år fram till år 
2025. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att Viggbyholms IK står för samtliga kostnader 
för återställande efter avtalets slut. 

Sammanfattning 

Viggbyholms IK  (konståkning och ishockey) inkom med en skrivelse daterad den 
24 mars 2022 om att nuvarande sponsorsavtal med Jägholm, Norrortsmäklarna 
löper ut under 2022 och att föreningen önskar att avtalet ska förlängas.  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 141 att godkänna 
namnbyte genom sponsring och att namnrätten skulle gälla i fem år.  

Ärendet hade dessförinnan behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 12 
september 2017, § 77 samt den 17 oktober 2017, § 92. Namn- och skönhetsrådet 
yttrade sig om namnförslaget den 11 oktober 2017, § 22. 

Viggbyholms IK önskar nu förlänga sponsorsavtalet med Jägholm, 
Norrortsmäklarna på tre år. Namnet på hallen ska fortsatt vara Jägholmshallen.  

Tjänsteutlåtande 
2022-08-29 
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Ärendet 

Viggbyholms IK  (konståkning och ishockey) inkom med en skrivelse daterad den 
24 mars 2022 om att nuvarande sponsorsavtal med Jägholm, Norrortsmäklarna 
löper ut under 2022 och att föreningen önskar att avtalet ska förlängas.  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 141 att godkänna 
namnbyte genom sponsring och att namnrätten skulle gälla i fem år.  

Ärendet hade dessförinnan behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 12 
september 2017, § 77 samt den 17 oktober 2017, § 92. Namn- och skönhetsrådet 
yttrade sig om namnförslaget den 11 oktober 2017, § 22. 

Sponsorsavtalet som skrevs 2017 mellan Viggbyholms IK och Jägholm, 
Norrortsmäklarna avsåg fem år  och där Jägholm, Norrortsmäklarna gått in med 
100 tkr per år. En förutsättning för avtalet var att föreningen fick byta namn på 
Hägernäs ishall till Jägholmshallen.  

Viggbyholms IK önskar nu förlänga sponsorsavtalet med Jägholm, 
Norrortsmäklarna på tre år.  

Namnet på hallen ska fortsatt vara Jägholmshallen och några andra 
omständigheter som kräver ett förnyat yttrande av namn- och skönhetsrådet 
bedöms inte finnas. 

I kommunens sponsringspolicy under punkt 8 framgår att kommunen kan 
besluta om namnförsäljning av kommunens idrottsplatser och publika hallar med 
läktare i utbyte mot sponsring av kommunens verksamhet eller av verksamhet 
som bedrivs av förening som nyttjar dessa anläggningar för sin verksamhet. 
Under punkt 4.1 framgår det att beslut om upplåtelser av kommunala 
anläggningars namn fattas av kommunstyrelsen.  
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Ekonomiska överväganden 

Eventuella kostnader i samband med förlängning av sponsorsavtalet bekostas av 
Viggbyholms IK och innebär således inga extra kostnader för Täby kommun.    

Katarina Kämpe  
Kommundirektör 
 
 
 
 
Niklas Roos af Hjelmsäter  
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, daterat den 16  juni 
2022 § 53.  

2. Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden, daterat den 19 maj 
2022.  

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 13 november 2017, § 
141. 

4. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen, daterat den 10 oktober 2017.  

5. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, daterat den 12 
september 2017 § 77  

6. Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden, daterat 28 augusti 
2017. 

7. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, daterat den 17 oktober 
2017 § 92 

8. Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden, daterat 9 oktober 2017. 

9. Protokollsutdrag från namn- och skönhetsrådet , daterat den 11 oktober 
2017, § 22.  
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10. Tjänsteutlåtande från  namn- och skönhetsrådet , daterat den 29 
september 2017. 

Expedieras 

Kultur- och fritidsnämnden 

Idrottsstrateg Hanna Sandberg för vidare expediering till parterna 
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