
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-26 

 

Kommunstyrelsen 

Tid: Måndagen den 26 september 2022 kl. 12:05-12:20 

Plats: Fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A 

Beslutande: Se sidan två 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare:        §§ 150 

 Anna Holmstedt  

 

Ordförande:      

 Hans Lindberg  

 

Justerare:      

 Anders Ågren  

 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-09-26 

 

Anslaget har satts upp: 2022-09-27 

 

Anslaget tas ner: 2022-10-19 

 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Moa Brydsten (S) 

Tomas Wennström (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Riedl (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Åsa Bäckström (V) tjänstgörande ersättare för Ellen Ström (V) 

Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

Anders Norqvist (L) tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (-)(L) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund (S) 

Lena Karlsson Engman (S) 

Andreas Lundgren (S) 

Elmer Eriksson (M) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Hell (M) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

Petter Nilsson (SD) 

 

Tjänstepersoner 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 150 

Diarienr: KS-2022/00778 

Tillfällig sponsring till elitidrottsföreningar 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja ett överskridande av tillväxtanslaget med 5 mnkr 2022 som ska 

täckas inom kommunstyrelsens totala budgetram 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar ett 

överskridande av tillväxtanslaget med motsvarande belopp, ge 

tillfälligt sponsorstöd 2022 på sammanlagt 5 mnkr till 

elitidrottsföreningarna från tillväxtanslaget, varav 4 mnkr fördelas 

enligt gällande modell samt 1 mnkr fördelas för att främja jämställd 

idrottande. 

Ärendebeskrivning 

Elitsponsring ingår inte i fritidsnämndens uppdrag för föreningsstöd utan 

ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, Näringslivsenheten. 

Mot bakgrund av elitidrottsföreningarnas ekonomiska situation och dess 

betydelse för Umeå föreslås kommunstyrelsen bevilja att utvecklings-

anslaget för tillväxt får överskridas med 5 mnkr 2022 i syfte att tillfälligt 

kunna utöka sponsringsstödet till elitidrottsföreningarna. Åtgärden är 

tillfällig, förslag till beslut avser endast 2022 och möjliggörs av att 

kommunstyrelsen redovisar överskott för 2022.  
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Bakgrund 

Umeå har under en lång tid varit en framgångsrik idrottsstad och har under 

flera år varit främst eller bland de främsta i SVT:s ranking. Utmärkande för 

Umeå är bredden med ett stort antal lag och idrottare på elitnivå. Idrotten 

är på många sätt viktig för en plats. Både för att skapa förutsättningar för 

social hållbarhet men även för att stärka bilden av Umeå som en attraktiv 

plats att bo och leva i. Elitidrotten är ett skyltfönster men föreningarna 

bedriver i flertalet fall även omfattande ungdomsverksamhet och sociala 

aktiviteter.   

 

Elit- och arenaidrotterna har i efterdyningarna av coronapandemin tappat 

stora delar av sina intäkter. Utöver direkta intäkter för publik har stora 

intäktsbortfall skett med anledning av uteblivna sponsorintäkter, 

arrangemang och aktiviteter. Stat och förbund har på olika sätt stöttat 

föreningarna via bland annat ersättning för permitteringar och vissa 

uteblivna intäkter. Ersättningar som på långa vägar inte motsvarar det 

intäktsbortfall som elitidrotten drabbats av.  

 

Umeå kommun Näringsliv har idag ett uppdrag att hantera Umeå kommuns 

elitsponsring enligt en tydlig sponsringsplattform. I de avtal som tecknas 

med respektive förening finns ett antal rättigheter och utöver olika typer 

av associationsrätt så skall föreningarna även jobba med sociala aktiviteter.  

Sponsringen fördelas mellan föreningarna utifrån sportens storlek och 

genomslagskraft enligt en modell som nyttjats under en lång rad av år och 

är känd bland elitföreningarna.   

 

Sponsring får ej sammanblandas med stöd och bidrag. Umeå kommun 

stöttar och bidrar till hela Umeås föreningsliv på andra sätt. För att kunna 

komma i fråga för sponsring krävs: 

 

• Att föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom Umeå 
Kommun inom en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). 
Verksamheten skall bedrivas inom en idrott som har minst 20 000 
aktiva på nationell nivå (enligt definition från RF) 

• Samarbete med förening som bedriver lagidrott är aktuell om 
föreningen har lag i den högsta nationella serien samt 
Hockeyallsvenskan (Ishockey) samt Superettan/Elitettan (fotboll) 



Sida 5 av 6 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-09-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

• Samarbete med individuella idrottare där det ej förekommer seriespel 
(eller motsvarande) kan tecknas via förening och är endast aktuellt om 
idrottaren är över 18 år och kan visa meriter på topp 8 nivå på SM-nivå 
för seniorer 

• Föreningen får ej vara på ekonomiskt obestånd 
• Samarbetet kommer att innebära motprestation i form av rättigheter 

som motsvarar sponsrat belopp 
• Det måste finnas en associationsrätt till föreningen eller idrottaren 

som Umeå Kommun kan använda sig av. Umeå kommun måste med 
andra ord kunna marknadsföra sitt samarbete med föreningen eller 
individen.  

 

Vidare skall sponsringssamarbetet bidra till att: 

• Stimulera Umeås invånare till förbättrad folkhälsa och ökad 
rörelserikedom 

• Umeå uppmärksammas i media 
• Stärka uppfattningen om Umeå som framgångsrik idrottsstad 
• Stärka uppfattning om Umeå som en plats med många 

utvecklingsmöjligheter för individer, organisationer och företag med 
hög kvalité på boende, fritid, studier och karriär 

• Möjliggöra nya evenemang som profilerar och uppmärksammar Umeå 
och bidrar till Umeås som besöks- och eventstad.  
  

Genomförande av tillfälligt utökad sponsring 

Förslaget är att avsätta 5 000 000 kronor till ett tillfälligt utökat stöd där 

4 000 000 kronor fördelas enligt principerna i nuvarande 

sponsringsplattform. 1 000 000 kronor nyttjas till en särskild satsning på 

sponsring för jämställd idrott.    

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C), Anders Ågren (M), Nils Seye Larsen (MP), Carin 

Nilsson (S), Bore Sköld (V) och Veronica Kerr (KD) – bifall till näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag 
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Lars Forsgren (SD) – avslag till näringslivs-och arbetsutskottets förslag 

Ander Norqvist (L) – återremiss i första hand 

                                   – avslag i andra hand 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Kommunstyrelsen beslut att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet ska skickas till 
Peter Juneblad, näringslivsdirektör 

Sofia Westin, controller, kommunstyrelsen   
 

 


