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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-10-22 

Dnr  KS 2021/0278       

 

 

 

Sponsring av SM i nattorientering 

 
Sammanfattning 
OK Österåker har inkommit med ansökan på 17 000 kr för att bidra till att genomförandet av natt-
SM i orientering. Vaxholms stad har bifallit ett belopp på motsvarande storlek. Tävlingen kommer 
att genomföras den 5 november i Trastsjöskogen.   
 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

1. Tillstyrka sponsring av OK Österåker för att genomföra natt-SM i orientering till ett belopp 

av 17 000 kronor. 

2. Sponsringen finansieras av Kommunstyrelsen. 

 

 

Bakgrund 

SM i nattorientering skulle ursprungligen gått av stapeln den 17 april 2020. OK Österåker skickade 

in ansökan om sponsring redan våren 2020. På grund av pandemin flyttades tävlingen fram ett år. 

Nytt datum är fredagen den 5:e november. Arrangörer är OK Österåker och Vaxholms OK. 

Tävlingsområde är liksom tidigare i Trastsjöskogen där samlingsplatsen och parkering kommer vara 

runt på skolgårdarna intill Tråsättra- och Margretelundsskolan. Målgång kommer att ske på 

friidrottsarenan.  

 

OK Österåker söker ett arrangemangsbidrag på 17 000 kr för denna SM-tävling. Vaxholms stad har 

bidragit med en motsvarande summa till Vaxholm OK. För detta kommer Österåkers kommuns 

logga synas på bl.a. på nummerlappar, inbjudan och banners på arenan.   

 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen gör bedömningen att sponsringen av natt-SM i orientering uppfyller de krav som 
ställs i den av Kommunfullmäktige antagna sponsringspolicyn ( KS 2017/0257). I policyn står att 
sponsringen ska stärka varumärket Österåker och ha en koppling till kommunens vision. Vidare ska 
en sponsrad aktivitet vanligen vara tidsbegränsat, vara till gagn för medborgarna i Österåkers 
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kommun, bidra till en profilering av kommunen utifrån visionen samt företrädesvis rikta sig till 
verksamheter i Österåker. När bedömningen görs ska hänsyn tas till medialt intresse och storlek på 
arrangemanget. 
 
Enligt sponsringspolicyn ska beslut om sponsring fattas av Kommunstyrelsen, oavsett beloppets 
storlek.  
 

Bilaga 

Ansökan om sponsring från OK Österåker 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

OK Österåker 
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