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Hemställan om ekonomiskt stöd, Åkersberga IBF 
 

Bakgrund 

Åkersberga innebandyförening (”Ackers”) är en av landets största innebandyföreningar och 

till nästan 100% ideellt driven. I mitten av förra säsongen blev det tydligt att det fanns en reell 

möjlighet för föreningens damlag att avancera till högsta serien (SSL). Ett styrelsebeslut var 

tvunget att fattas då klubben måste tacka ja eller nej till en eventuell slutspelsplats senast sista 

januari 2022. Väl medvetna om risktagningen beslöt styrelsen att gå vidare med en satsning 

mot SSL innan ekonomi hunnits säkras för en sådan.  

2022-05-23 beviljade kommunen ett ekonomiskt bidrag om 100 000 kr1 till 

damlaget/föreningen. 

 

Kostnader 

Innebandy är, jämfört med många andra stora sporter i Sverige, relativt billig att bedriva på 

elitnivå. Ersättningar till spelare och tränare/ledare är, i den mån de överhuvudtaget finns, 

mycket låga. Den största utgiftsposten för damlaget under säsongen är dock resorna (inklusive 

kost och i vissa fall, logi) som uppgår till ca 400 000:- trots att så billiga lösningar som 

möjligt nyttjas. En oplanerad utgift var även de kostnader som klubben behövde hantera under 

augusti/september för att få multiarenan upp till den nivå som krävdes för SSL-premiären 

17/9. 

 

Intäkter 

På samma sätt som kostnaderna för elitverksamhet är relativt låga så är dessvärre även 

centrala ersättningar (sponsorer, TV-intäkter) från förbund detsamma, dessa uppgick förra 

året till ca 100 000:- per förening. Istället handlar det om att försöka maximera intäkter från 

biljettförsäljning, sponsorer och övrig försäljning för att inte elitverksamheten ska tillåtas 

påverka barn- och ungdomsverksamheten negativt. Trots att föreningen arbetat hårt med att 

kontraktera sponsorer har vi till dags dato inte lyckats balansera intäkter mot bedömd 

utgiftsbudget. 

 

Mervärde/Spin-off av ett SSL-lag i kommunen 

Föreningen gör bedömningen att det finns spin-off-effekter av att ha ett elitlag i kommunen, 

speciellt i samband med att multiarenan nu invigts. Exempel på bedömda mervärden är att 

kommunen synliggörs i positiva sammanhang genom att: 

 Samtliga hemmamatcher i multiarenan TV-sänds. 

 Genom tidningar, bloggar mm omnämns kommunen och framförallt multiarenan i 

positiva ordalag. 

 Föreningens sociala medier med många följare nämner flera gånger i veckan 

Österåkers kommun och multiarenan. 

 En stor mängd gästande lag roterar genom multiarenan genom att många matcher 

spelas de flesta helgdagar under hela säsongen. 

 Kombinationen av ovan fyra punkter bidrar som helhet till att Österåker får ett gott 

renommé och stärker kommunens varumärke som idrotts- och friskvårdskommun.  
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Hemställan 

Åkersberga innebandyförening hemställer om ett ekonomiskt stöd om 200 000:- i syfte att 

kunna möjliggöra fortsatt spel i SSL under säsongen utan att föreningens barn- och 

ungdomsverksamhet påverkas negativt. Föreningen diskuterar gärna eventuella 

motprestationer kommunen önskar vid ett sådant stöd. 
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