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Bakgrund och giltighet 
Denna policy gäller endast sponsring av elitidrott. 

Elitidrott bidrar till att Älvkarleby kommun blir mer känt utanför kommunens gränser.  

Elitidrottare blir goda förebilder gentemot barn och unga samt ambassadörer för kommunen.  

Sponsoravtal kan tecknas med: 

 Förening där lag spelar i serie eller tävlingssammanhang, som respektive förbund 

bedömer som senior elitnivå, det vill säga högsta nivå i den aktuella sporten. 

 Framgångsrik individuell idrottsutövare som tillhör en lokal förening eller är bosatt i 

kommunen. 

 

Avtal, krav och motprestation 

Val av mottagare av sponsring ska göras med etisk och moralisk noggrannhet. Föreningar 

ska uppfylla kriterierna för att vara berättigade till lokalt föreningsstöd. Företag och andra 

organisationer ska ha säte i kommunen och kunna redovisa att de arbetar genomtänkt, 

strukturerat och hållbart. 

Vidare ska de: 

 Drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna. 

 Ha en verksamhet som är förenlig med kommunens värdegrund. 

 Följa god marknadsföringssed. 

Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan kommunen och sponsrade parter. Av avtalet 

ska framgå vilka åtaganden som sponsringen innebär för parterna, samt överenskommelse 

kring redovisning och uppföljning. 

Avtalet bör även innehålla följande uppgifter: 

 Namn och organisationsnummer 

 Åtagande/aktivitet 

 Avtalstid 

 Formen för uppsägning av avtalet  

 Avtalet kan gälla i maximalt två år. 

Den som tar emot stöd ska: 

 Göra den motprestation/åtagande som regleras i avtalet. 

 Redovisa hur stödet kommer att användas och vilken nytta det kommer att göra. 

 Redovisa hur stor målgrupp som nås, inom och utanför kommunen. 

 Redovisa hur villkoren i punkterna har uppfyllts. 
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Beslut 

Beslut om sponsoravtal ska ske sakligt, utifrån affärsmässiga grunder. Utgångspunkten är 

hur omfattande den positiva publiciteten kring den sponsrade parten och varumärket 

Älvkarleby kommun, förväntas bli utanför kommunen. Samt hur stort antal besökare 

evenemang och aktiviteter förväntas generera i samband med den sponsrade parten. 

Samtidigt har kommunen ett ansvar att ta hänsyn till perspektiv i enlighet med kommunens 

värdegrund och andra styrande dokument.  

Samtliga beslut om sponsring av elitidrott ska fattas av kommunstyrelsen, men 

handläggningen av ärendena ska ske gemensamt av kommunstyrelsens förvaltning och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 


