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Revidering av kommunstyrelsens anvisningar för 
samarbete med arrangörer av aktiviteter och 
arrangemang samt vissa idrottsföreningar 

Inledning 

Utöver de bidragsregler som gör det möjligt för föreningar och kulturutövare 

att ansöka om ekonomiskt stöd, finns en rad andra situationer där framförallt 

olika arrangörer, företag och idrottsföreningar söker ekonomiskt stöd som 

inte täcks av bidragsreglerna. Det är lika viktigt att vi också har en tydlighet i 

hur vi ska hantera sådana situationer eller sammanhang där kommunen ser 

ett värde i att mot en ekonomisk kompensation, synas i samband med olika 

aktiviteter, arrangemang eller idrottslag.  

Erfarenheten visar att det finns ett antal sådana situationer där kommunen 

har bedömt det som värdefullt att i utbyte mot ekonomiskt stöd, få möjlighet 

att synas, eller att på ett positivt sätt kopplas samman med den aktuella 

aktiviteten eller med idrottslaget. Välkända exempel är Victoriadagen och 

Ölands Skördefest. Längre tillbaka har kommunen också arbetat med en 

särskild elitidrottssatsning.  

Anvisningar 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bör förbehållas sådana 

angelägenheter som faktiskt också är oförutsedda. En konsekvens av att 

kommunen i viss utsträckning också vill använda samarbete med olika 

aktörer som ett marknadsföringsredskap, är att lyfta bort alla aspekter av 

oförutsebarhet genom att inrätta en särskild budgetpost för den typen av 

samarbete. 

Kommunstyrelsen bestämmer för varje kalenderår vilka aktörer, 

arrangemang eller typer av arrangemang som är angelägna att stödja och 

som kommunen därmed ser ett värde att synas i samband med.  

En ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och kommundirektören 

tydliggörs i kommunstyrelsens delegeringsordning. Med utgångspunkt från 

kommunstyrelsens årliga inriktningsbeslut, ges kommundirektören 

delegation på att fatta beslut om ekonomiskt stöd i ett samarbete om 

marknadsföring på upp till 50 000 kronor. Beslut om ekonomiskt stöd i ett 

samarbete om marknadsföring över denna beloppsgräns fattas av 

kommunstyrelsen eller i den nämnd vars verksamhetsområde mottagit 

förfrågan om samarbete. 

Grundförutsättningarna för samarbetet är att parterna träffar avtal 

innehållande en tydlig och konkret motprestation som kommunen bedömer 

likvärdigt eller med mervärde till det avsatta beloppet.  
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Förutsättningar för att Mörbylånga kommun ska ingå ett samarbete är att 

något av följande uppfylls: 

 Föreningen har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. 

 Aktiviteten eller arrangemanget ska vara öppet för alla och ha ett 

samhällsutvecklande syfte.  

 Föreningen eller aktiviteten ger Mörbylånga kommun ett immateriellt 

marknadsföringsvärde i ett större sammanhang. Det kan exempelvis avse 

kulturell aktivitet, utställning, konferens, och/eller tävling på nationell 

eller internationell nivå i eller utanför Mörbylånga kommun.  

Alla samarbeten ska bidra till att stärka vår vision Samtliga samarbetsavtal 

följs upp och utvärderas av den verksamhet där de naturligt hör hemma.  

Redovisning sker sedan i respektive nämnd och det samlade resultatet av 

olika samarbeten redovisas också årligen för kommunstyrelsen 

 


