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SPONSRINGSPOLICY 
 

Syfte 
Sponsring inom Krokomsbostäder ska vara ett samarbete på affärsmässiga grunder 
till ömsesidig nytta för två eller fler parter. Sponsringsinsaterna ska ses som en del i 
verksamhetens uppdrag och följa intentionerna i ägardirektivet. 

Utdrag ur ägardirektiv 
• ”Krokomsbostäders uppdrag är att på affärsmässiga villkor tillhandahålla 

bostäder och lokaler av bra kvalitet, med god service och boendemiljö….” 

• ”Bolaget skall medverka till att förstärka kommunens strategiska områden, 
och därmed stärka kommunens attraktionskraft” 

Krav 
• Sponsringen ska ge Krokomsbostäder värdefull marknadsföring 

• Sponsringssumman ska stå i relation till mottagarens motprestation 

• Sponsringen ska präglas av öppenhet och tåla granskning  

Mottagare av sponsring 
• Icke-kommersiella föreningar/organisationer/klubbar med verksamhet i 

kommunen 

• Inom områdena idrott, kultur och samhällsengagemang/miljö 

• Den totala sponsringen ska fördelas mellan olika grupper i samhället (kön, 
ålder, etnicitet) Prioriterade aktiviteter är sponsorsamarbeten där 
aktiviteterna skapar en totalt sett positiv och varm attityd till 
Krokomsbostäder 

 Avgränsningar 
 Aktiviteter där sponsring inte kan beviljas: 

• Aktivitet förknippad med politisk eller religiös organisation 

• Aktivitet med privatperson 

• Aktivitet somkan förväxlas med välgörenhet eller göras av personliga skäl 

• Aktivitet förknippad med verksamheter som strider mot Krokomsbostäders 
värderingar, etik och moral 

 

 

 



 

KROKOMSBOSTÄDER AB  2 (2)  

 
 

Rutin för ansökan och hantering av ansökningar 
Krokomsbostäder tar endast emot skriftliga ansökningar om sponsring, i ansökan 
skall det framgå; 

• Information om vilken organisation som ansöker om sponsring 

• Aktivitet (storlek, målgrupper, ålder, tider etc.) 

• Vilket belopp som avses 

• Vilken motprestation som Krokomsbostäder erbjuds samt vilken relation 
det finns mellan aktiviteten och Krokomsbostäders verksamhet 

• Kontaktuppgifter på den sökande. 

 

En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas av Krokomsbostäder AB. 
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