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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2022-11-27 

Dnr  KS 2022/0301      

 

 

 

Hemställan från Åkersberga IBF 

 
Sammanfattning 
Åkersberga IBF har inkommit med en ansökan på 200 00 kronor till kommunen för att möjliggöra 

fortsatt spel i SSL under säsongen utan att föreningens barn- och ungdomsverksamhet påverkas 

negativt. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Avslå ansökan från Åkersberga IBF på ekonomiskt stöd för 200 000 kronor. 

 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med övriga berörda förvaltningar 

återkomma till Kommunstyrelsens med förslag på hur idrottsutövning på högsta elitnivå i 

Österåker på olika sätt skulle kunna stödjas i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras 

senast i augusti 2023.  

Bakgrund 

Åkersberga IBF har inkommit med en hemställan till Österåkers kommun om ett erhålla ekonomiskt 

stöd på 200 000 kronor. Bakgrunden till hemställan är en kombination av ökade utgifter (främst 

resor) och ringa intäkter i form av centrala ersättningar samt ett inte tillräckligt starkt intresse för 

sponsring av föreningen  

Mot den bakgrunden hemställer Åkersberga IBF om ett ekonomiskt stöd om 200 000 kronor i syfte 

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

ungdomsverksamhet påverkas negativt.  
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Förvaltningens slutsatser 

I Österåker finns flera lag och enskilda idrottsutövare som tävlar på högsta elitnivå inom olika 

sporter.  Kommunen har i dagsläget inga riktade bidrag för att stödja en enskild förenings 

elitsatsning eller bidrag för förlusttäckning, annat än det som ryms inom befintlig bidragsgivning och 

sponsring. 

De föreningsbidrag som kommunen idag ger till idrottsföreningar från kultur- och fritidsnämnden 

fokuserar främst på barn- och ungdomsidrott. Bidrag som ges är kommunalt aktivitetsstöd 

(normativt bidrag som grundas på antal aktiviteter och deltagare 7 – 25 år) samt subventionerad 

hallhyra. Idrottsföreningar får även statligt aktivitetsstöd – LOK – från Riksidrottsförbundet och 

kan söka ytterligare olika former av bidrag från Riksidrottsförbundet och sina respektive 

specialidrottsförbund. Åkersberga IBF har under 2022 erhållit 172 200 kronor i kommunalt 

aktivitetsstöd.  

Inom ramen för den sponsringspolicy som finns i kommunen kan även föreningar söka sponsring 

av kommunen om vissa villkor är uppfyllda. Kommunstyrelsen beslutade tidigare i år att sponsra 

Åkersberga IBF:s damlag med 100 000 kronor för den kommande säsongen.  

Ärendet har beretts i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Bilaga 

Hemställan från Åkersberga IBF 

 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

Expedieras 

Akt 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Åkersberga IBF 
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