
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 2 

 

 

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2022-04-24 

Dnr  KS 2022/0113       

 

 

 

Sponsring av Åkersberga IBF Ackers Dam 

 
Sammanfattning 
Åkersberga Innebandyförenings damlag blev den 6 april klara för spel i den högsta serien i Sverige. 
Det är unikt att Österåker har ett representationslag i den högsta serien  
 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

1. Tillstyrka sponsring av Åkersberga IBF Ackers Dam för att stötta avancemanget till SSL till 

ett belopp av 100 000 kronor. 

2. Sponsringen finansieras inom kommunstyrelsens budgetram 2022. 

3. Uppdra åt förvaltningen att skriva ett sponsringsavtal för den aktuella perioden mellan 

Österåkers kommun och Åkersberga IBF Ackers Dam. 

 

 

Bakgrund 

Den 6 april blev det klart att Österåker har ett representationslag i den högsta serien i en av de 

största idrotterna i Sverige i och med att Åkersberga IBF Ackers Dam avancerade till SSL (Svenska 

Superligan). Åkersberga IBF är den femte största innebandyföreningen i Sverige och den tredje 

största damföreningen. Innebandy är Sveriges största inomhussport med 106 000 licensierade 

spelare. 

 

Under slutspelet var drygt 400 personer på plats, en siffra som väsentligt kan öka när Multiarenan tas 

i bruk. Varje match i SSL sänds i TV via SportExpressen. Därtill kommer inslag i annan media. Att 

Österåker nu har ett damlag i den högsta serien innebär en stor möjlighet att lyfta fram kommunen i 

olika sammanhang men kan även vara en inspiration för andra idrotter.  

 

Högre seriespel innebär generellt ökade kostnader för en förening. Allt från högre avgifter, längre 

resor, ökade krav vid matcher och arrangemang, ökade krav på  administration, media och hela 

organisationen runt laget. 
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Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen gör bedömningen att sponsringen av Ackers damlag 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 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. 
 
I det här fallet rör det sig om ett avancemang till den högsta serien i Sveriges största inomhussport. 
 
Enligt sponsringspolicyn ska beslut om sponsring fattas av Kommunstyrelsen, oavsett beloppets 
storlek.  
 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Åkersberga IBF Ackers Dam 
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