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Syfte 

Denna riktlinje syftar till att tydliggöra de kriterier som ska beaktas då kommunen 
får förfrågningar om att upplåta rättigheterna till namnet på en kommunal 
idrottsanläggning. 

Definitioner 

Möjligheten att ingå avtal om upplåtelse av namnrättigheter gäller elitföreningar. 
Mörbylånga kommun tillämpar Riksidrottsförbundets definition av elitidrott, som i 
de flesta fall innebär tävlande i någon av de två högsta nationella divisionerna inom 
lagidrotten. 

Avtal 

Avtal om upplåtelse av namnrättighet ska ingås mellan kommunen som 
fastighetsägare och den nyttjande föreningen. 

 Avtalet ska löpa om minst två år/säsonger. Samma namn ska gälla på 
anläggningen under hela avtalsperioden.  

 Kommunstyrelsen ska godkänna föreningens sponsor och det namn som 
föreslås på anläggningen innan avtal ingås. 

 Värdet av försäljning av namnrättigheten måste uppgå till minst 100 000 kronor 
per år eller per säsong. 

 Av föreningens inkomst för försäljningen ska 15 procent tillfalla Mörbylånga 
kommun. Dessa medel ska komma andra föreningar i kommunen till gagn. 

Kostnader för namnbytet 

Alla kostnader som ett namnbyte medför i form av skyltar, bygglov, belysning, 
elinstallationer eller annat, ska bekostas av föreningen enligt ett särskilt upprättat 
avtal mellan parterna. 

Efter avslutat avtal med sponsor och upplåtelse av namnrättigheter, ska borttagning 
av skyltar, belysning och andra installationer ske och bekostas av föreningen.  

Fler nyttjande föreningar 

Om det på någon anläggning finns två eller flera elitföreningar som nyttjar samma 
anläggning vid avtals ingående, ska en överenskommelse mellan dessa föreningar 
också göras. 

Om det på anläggningen tillkommer en elitförening efter avtals ingående, gäller vad 
kommunen och den första föreningen kommit överens om. Efter avtalets slut ska 
dialog om fortsatt upplåtelse av namnrättigheten ske mellan kommunen som 
fastighetsägare och samtliga nyttjande föreningar.  

Tillfällig upplåtelse av namnrättighet 

Andra föreningar än elitförening ges möjlighet ansöka till kommunen om att 
tillfälligt lägga till ett sponsornamn till en kommunal anläggning vid egna större 
arrangemang (ej enstaka matcher). Fysisk skyltning av anläggningens tillfälliga namn 
får då endast vara av tillfällig karaktär. Det är inte möjligt att ta bort det officiella 
namnet och avtalet mellan förening och sponsor ska godkännas av Kultur- och 
tillväxtsnämnden. 
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