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Inledning 
 
Riktlinjerna bygger på Policy om Sponsring för Ängelholms kommun 2017-
2019, beslutad av kommunfullmäktige § 8, den 30 januari 2017. Riktlinjerna är 
beslutade av kommunstyrelsen § 157 den 10 maj 2017. 
 
Värdegrunden i Ängelholms kommuns är öppenhet, omtanke och 
handlingskraft. För att synliggöra och sprida kunskap om Ängelholms kommuns 
attraktivitet, kan och vill kommunen samverka med externa aktörer på olika sätt, 
exempelvis genom värdskap, sponsring eller som arrangör/medarrangör. 
Samverkan sker alltid i överensstämmelse med Ängelholms kommuns 
sponsringspolicy. 
 
Samverkan ska alltid ske i sammanhang där Ängelholms kommuns varumärke 
stärks. Kommunens trovärdighet och anseende ska vårdas. Ängelholms vision 
och värdegrund är styrande för alla kontakter och all samverkan med andra 
samhällsaktörer. 

 
Kommunens sponsring av elitidrottsföreningar skall inte relateras till annat 
ekonomiskt stöd som kommunen lämnar till idrottsföreningarna genom 
föreningsbidrag, driftsbidrag eller liknande. Sponsorsamarbetet med 
elitidrottsföreningar syftar uteslutande till att marknadsföra kommunen i enlighet 
med de fastställda principerna i sponsringspolicyn. 
 
För att sponsring ska vara godkänd av skattemyndigheten krävs att kommunen 
såsom sponsor erhåller motprestation som ska värderas till marknadsvärdet. 
Motprestationen ska framgå av ett sponsorsavtal. 
 
 

Modell för värdering.  
 

Lagidrott 
En av utgångspunkterna i kommunens sponsring är att sponsring i huvudsak 
riktar sig till lagidrotter på elitnivå då den genererar mest mediauppmärksamhet.  

 
Ängelholm kommuns definition av lagidrott: 
En idrott som inte kan utövas enskilt och som bygger på en interaktion/samspel mellan de 
deltagande lagmedlemmarna som samtidigt befinner sig på en spelplan.  
 
Ängelholm kommuns definitionen av elitidrott: 
Deltagande i högsta eller näst högsta nationella serien för seniorspel för damer och herrar under 
förutsättning att det i aktuell idrott finns minst tre serier/divisioner.  
 
En förutsättning för elitbidrag är att mottagande förening uppfyller följande 
grundkrav: 

 Uppfylla definitionen på lagidrott.  

 Uppfylla definitionen av elitidrott.  

 Att på idrottsforum vid uppmaning presenterar sitt värdegrundsarbete och föregå med gott 
exempel. 
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 Föreningens styrelseledamöter och aktivitetsledare ska till kommunen kunna presentera en 
handlingsplan som berör värdegrundsfrågor kopplade till RF´s idéprogram ”Idrotten vill” samt 
till barnkonventionens intentioner. En årlig uppföljning skall ske med Ängelholms kommun. 

 
Sponsorpengar fördelas till lagidrott baserat på tre fasta kriterier. De fasta 
kriterierna kompletteras med en medieanalys som mäter idrottsföreningens 
mediala exponering och genomslagskraft. 
 
Varje kriterium innehåller en poängskala på 0p, 0,5p och 1p. Den satta 
poängen multipliceras med koefficient som är 3. Genom de olika 
poängsatserna viktas de tre kriterierna inbördes. 

 

1. Idrottsgren 
Kriteriet ”idrottsgren” bedöms vara det viktigaste för att nå hög 
marknadsföringseffekt, något som förklaras av de olika idrottsgrenarnas 
relativa genomslag i media. De mest publicerade idrotterna i Sverige är i 
fallande ordning fotboll, ishockey, längdskidåkning, golf, friidrott m.m. 
(Retriever, 2014-10-10) 
 
För att nå 1 poängsgränsen krävs det minst 25 000 träffar i medieanalys eller 
mer. Under 25 000 träffar genererar 0,5 poäng. I Ängelholms kommuns 
sponsringspolicy får kriteriet idrottsgren koefficienten 3.  
 

2.  Serietillhörighet 
Serietillhörigheten för idrottsföreningens representationslag har betydelse för 
medieexponeringen, då lägre serietillhörighet innebär minskat medialt intresse 
och därmed minskat marknadsföringsvärde. Koefficient för kriteriet 
Serietillhörighet är 3. 
 
Spel i den högsta nationella serien ger 1 poäng och spel i den näst högsta ger 0 
poäng. Att ligga i den högsta serien ger mer media exponering och är en större 
utmaning för föreningen jämfört med spel i den näst högsta serien.  
 

3. ”Ängelholm” ingår i idrottsföreningens namn 
Huruvida ”Ängelholm” ingår i idrottsföreningens namn bedöms ha betydelse 
för medieexponeringen och ingår som ett kriterium.  
 
Koefficienten för om ”Ängelholm” ingår är 3. Ingår Ängelholm i föreningens 
namn och i logotypen ger det 1 poäng, ingår Ängelholm i namnet men inte i 
logotypen ger det 0,5 p, finns det inte med i föreningens namn men i logotypen 
ger det 0,5 poäng och finns Ängelholm inte med vare sig i föreningens namn 
eller i logotypen 0 poäng.  
 

4. Mediaanalys 
Mediaanalysen utgår från begreppen räckvidd och annonsvärde. Begreppet 
räckvidd innebär hur många läsare som har möjlighet att ta del av det som 
skrivs och annonsvärde innebär värdet av artiklarna omsatt i kostnad för 
motsvarande annonser.   
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Poängbedömningen på mediaanalysen bygger på antalet mottagande 
föreningar. Om det är tre mottagande föreningar får den som har störst 
räckvidd 3 poäng, näst störst 2 poäng osv.  Poängen multipliceras med 
koefficienten 3. 
 
Poängsättningen på annonsvärdet utgår från samma poängsystem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Individuell idrott 
Individuellt idrottande på elitnivå ger också media genomslag. För att inte 
utesluta möjligheten till sponsring avsätts 100 tkr till individuellt idrottande. 
Föreningar som bedriver individuell idrott kan ansöka om sponsormedel för 
medlemmar skrivna i Ängelholm som deltar på minst SM nivå för seniorer på 
herr- och damsidan. Det inkluderar även idrotter där individuella 
prestationerna summeras poängmässigt till en lagprestation, t.ex bowling, 
friidrott och dubbelspel i tennis, badminton samt bordtennis.  
 
Ängelholm kommuns definition av individuell elitidrott: 
Individuell idrott är all idrott som inte definieras som lagidrott enligt 
Ängelholm kommuns definition vilken antogs 27 januari 2016, Dnr. KS 
2015/41.  
 
Kriterier för individuell elitidrott är: 

 Idrotten ska ingå i Riksidrottsförbundets organisation.  

 Idrottsutövare ska vara skriven i Ängelholms kommun och medlem i 
förening med säte i Ängelholms kommun.  

 Bedömningen gäller prestationer vid mästerskapet under föregående år.  

 Minst SM på seniornivå. Ranking sker i följande ordning, OS, VM, EM, 
NM och SM, där OS är högst: rankad. 

 Förening gör en ansökan per person om föreningen erhållit mer än en 
valör. 

 Ranking sker i följande ordning: Guld, Silver och Brons. 

 Flera medaljer på ovanstående nivåer är av betydelse vid ranking. 

 Sponsringsbidraget betalas ut till den förening som den/de tävlande 
tillhör. 

 
IDROTTSFÖRENING OCH KRITERIER 
 

POÄNG 
KOEFFI-
CIENT 

TOTAL 
POÄNG 

Förening 
Idrottsgren (1 eller 0,5 x koefficienten) 
Serie/elitnivå (1 eller 0 x koefficienten) 
Ängelholm med i idrottsföreningens namn (1, 0,5 eller 0 x 
koefficienten) 
Mediaanalys – räckvidd 
Mediaanalys – annonsvärde 
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Om sökande under året deltagit i någon av ovan definierade tävlingar utan att 
erhålla medalj kan det också vara meriterande för erhållande av bidrag. 
Konkurrensen mellan sökande avgör.  
 


