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Reklam i Kumla kommuns idrottsanläggningar samt 

försäljning av arenanamn 

Sammanfattning 

Idag saknas en gemensam policy för reklam i Kumla kommuns idrottsanläggningar 

och sporthallar. Reklam- och sponsorintäkter är av stor vikt för föreningarna. Ett 

beslut om vilka regler som ska gälla för reklam i kommunala anläggningar är därför 

angeläget. Det grundläggande är att föreningarna bör behandlas jämlikt och ges 

samma förutsättningar att exponera reklam. Riktlinjerna berör även försäljning av 

arenanamn. 

Reklam i anläggningarna delar vi upp i fyra olika grupper. 

1. Lös reklam  

Skyltar, banderoller, rollups etc som sätts upp under aktiviteten för att direkt 

efter avslutad aktivitet plockas ner.  

 

2. Fast reklam  

Finns kvar under kortare eller längre period. T ex fasta skyltar på väggar, 

isreklam eller reklam på innebandy- hockeysarg.  

 

3. Försäljning av arenanamn 

 

4. Reklam vid större arrangemang/elitspel oavsett anläggning 

TV-avtal, krav från specialförbund etc.  

Drift och skötsel sköts olika på anläggningarna. Detta påverkar möjligheterna till att 
exponera reklam. Drift och skötsel av anläggningarna delar vi upp i olika typer: 
 

1. Anläggningar som helt drivs och sköts av kommunen 

2. Anläggningar där kommunen driver anläggningen och förening mot bidrag 

har viss skötsel av anläggningen 

3. Anläggningar som ägs av kommunen men helt drivs och sköts av förening  

4. Arrende av kommunens mark, anläggningen ägs av förening 
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Kumla kommun driver och sköter anläggningen: 

Består till största delen av lokaler där skolan bedriver verksamhet. I dessa 

anläggningar bedriver fler än en förening verksamhet. Exponering ska ske endast vid 

föreningens egna aktiviteter.  

Tillåten reklam:  

 Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet 

Kumla kommun driver anläggningen, föreningen sköter till viss del anläggningen 

enligt avtal: 

Garanti för att vara ensam förening i anläggningen finns inte, därför kan inte fast 

reklamplats erbjudas under längre period. Gäller bl a isreklam och reklam på 

fotbollsanläggningar. Undantag kan göras för föreningar som är väletablerade och 

ensamma i anläggningen. Överenskommelse ska alltid ske med Kultur- och 

Fritidsförvaltningen 

Vid försäljning av reklamyta på arena där flera aktörer är verksamma baseras ytan för 

exponering av reklam på nyttjandegrad av arenan för respektive förening. 

 Tillåten reklam: 

 Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet 

 Fast reklam under kortare period  

Kumla kommun äger anläggningen, föreningen driver och sköter anläggningen helt 

mot driftsbidrag/avtal på tre år: 

Vid försäljning av reklamyta på arena där flera aktörer är verksamma baseras ytan för 

exponering av reklam på nyttjandegrad av arena för föreningarna.  

Tillåten reklam 

 Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet 

 Fast reklam  

Arrende av kommunens mark, föreningens egen anläggning 
Föreningen måste följa kommunens och allmäna riktlinjer för reklamskyltning. Vid 

arenor där flera aktörer är verksamma baseras ytan för reklam på nyttjandegrad för 

varje förening. 

Tillåten reklam 

 Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet 

 Fast reklam  

Reklam vid större arrangemang/elitspel i kommunalt driven anläggning: 

Alltid i överenskommelse med Kultur-och Fritidsförvaltningen 

Försäljning av arenanamn  

Kräver ett större avtal över längre tid eftersom ett inarbetat arenanamn tar lång tid 

att ersätta när anläggningen byter namn. En lång avtalstid är också en förutsättning 
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för kommunen/föreningen att kunna sälja arenanamn. Vid försäljning av arneanamn 

där flera aktörer är aktiva krävs gemensamt beslut från samtliga föreningar för att 

försäljning ska godkännas. Avtalet mellan föreningen/ar samt köpare av arenanamn 

ska godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen innan försäljningen av arenanamn 

beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.  

Placering och utformning av reklam 

Plats för uppsättning av fast reklamskylt anvisas alltid av Kultur- och 

Fritidsförvaltningen.  

Förvaltningen ska godkänna reklam innan montering.  

Endast förening som har lokalen som sin hemmaarena erbjuds att exponera fast 

reklam i anläggningen. 

Ingen trasig eller inaktuell reklamskyltning får förekomma, sådan ska omedelbart 

avlägsnas av föreningen.  

Varje förening ser till att reklamskylten monteras och demonteras efter 

överenskommelse. Föreningen bekostar montering, skötsel, reparationer, underhåll 

samt demontering av reklamen. Detta får inte störa ordinarie verksamhet. 

Reklam tillåts endast i anläggningar där match/tävlingsverksamhet bedrivs.  

Reklam ska följa respektive specialförbunds regler och ska dessutom följa samhällets 

etiska och moraliska regler.  

Ingen diskriminerande reklam eller reklam för alkohol, droger eller tobak får 

förekomma. 

Vid korttidshyra av anläggning (extern kund utan ordinarie verksamhet i 

anläggningen) får endast lös reklam användas.  

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 
 
Annika Hallberg   Per Marcusson 
Förvaltningschef                             Nämndsekreterare 
     


