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Upplevelsenämnden

Sponsring av idrottsverksamhet – ESK ungdom/dam
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden beslutar att tilldela ESK ungdom/dam sponsring motsvarande
20 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun har sponsrat idrottsföreningar under många år. Värdet av
sponsringen ligger i att platsen Enköping förknippas med framgångsrikt idrottande
och gott värdskap. Syftet är att locka fler besökare, invånare och företag till
kommunen. Sponsring skiljer sig således från föreningsbidrag som fördelas utifrån
föreningens aktiviteter, verksamhet och utveckling. Vad gäller sponsring fördelas
medel baserat på värdet av den exponering av kommunens platsvarumärke som
föreningen erbjuder. Sponsringen regleras enligt avtal. Målgrupper och volymer
påverkar kommunens bedömning av ett sponsorsamarbete. Exponering i
Mälardalen anses vara särskilt prioriterat då en majoritet av nyinflyttade personer
och företag kommer från den regionen. Principen har varit att klubbar och enskilda
idrottsutövare på kommunens högsta nivå, inom respektive idrott, kan vara aktuella
för ett sponsorstöd om kommunen bedömer att det medför värdefull exponering av
kommunens platsvarumärke. Sponsoravtal bygger på dialog mellan föreningar och
kommun. Kommunens bedömning av sponsring sker i dialog mellan
upplevelseförvaltningen, näringslivsenheten och kommunikationsavdelningen.
Ett arbete med att tydliggöra kriterier och ansökningsförfarande vad gäller
sponsring har påbörjats hos näringslivsenheten och kommer slutföras och
implementeras av upplevelsenämnden.
Från och med 2020 flyttas uppdraget att handlägga och fördela sponsormedel från
näringslivsenheten på kommunledningsförvaltningen till upplevelsenämnden.
Upplevelsenämnden har informerats om det nya uppdraget i skrift och muntligen
vid ett flertal tillfällen. Näringslivsenheten har begränsad kunskap om det lokala
föreningslivet för att handlägga kommunens sponsring, vilket är bakgrunden till
behovet av att flytta uppdraget. Det totala beloppet avsatt för sponsring är
120 000 kronor per år. Dessa medel har överförts till upplevelsenämndens budget
för 2020. Sponsoravtal på över 10 000 kronor ska beslutas av nämnd.
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Upplevelseförvaltningen bedömning
I samråd med näringslivsenheten föreslår upplevelseförvaltningen att
sponsormedel under 2020 till stor del baseras på de avtal som gällde 2019,
alternativt följer löpande flerårsavtal. Många av dessa avtal har förnyats under
längre perioder och näringslivsenheten beskriver dessa som väl fungerande
samarbeten som har utvecklats över tid.
ESK ungdom sponsrades 2019 med totalt 20 000 kronor. Dessa var fördelade på
exponering av kommunens platsvarumärke på matchtröja (10 000 kronor) och en
mindre skylt på Enavallens teknikcenter samt exponering på föreningens hemsida
(10 000 kronor). Förvaltningen förslår att motsvarande avtal förlängs under 2020.
ESK ungdom är en av kommunens största ungdomsförening med ett damlag som
spelar i division 2.

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

