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Dnr 2018/000906 -003 

Policy för sponsring 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till viljeinriktning avseende sponsringsfrågor samt ett enklare 

regelverk för hantering av sponsring har utarbetats i det aktuella 

policydokumentet med tillhörande riktlinjer.        

Beslutsunderlag 

Policy för sponsring med riktlinjer, daterad den 25 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Policyn för sponsring med riktlinjer antas.      

_____ 
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Policy för sponsring 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till viljeinriktning avseende sponsringsfrågor samt ett enklare 

regelverk för hantering av sponsring har utarbetats i det aktuella 

policydokumentet med tillhörande riktlinjer.    

Beslutsunderlag 

Policy för sponsring med riktlinjer, daterad den 4 juli 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 juli 2018.    

Överväganden 

Önskemål om att kommunen ska lämna sponsorstöd till olika aktiviteter och 

arrangemang särskilt inom föreningslivet, idrottsrörelsen eller kulturen, är 

vanligt förekommande. Kommunen kan också ha ett eget intresse för 

särskilda elitsatsningar, både till individer och idrottslag, samt vid viktigare 

tävlingar. Det finns mot den bakgrunden ett behov av att ge uttryck för en 

tydlig viljeinriktning och skapa rutiner som säkerställer en likvärdig 

behandling i den typen av ärenden. Att lämna sponsorstöd är också något 

som måste balanseras mot kommunens bidragsregler för föreningar och unga 

kulturutövare. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Policyn för sponsring med riktlinjer antas.    

Charlotta Rasmusson 

HR/Administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd 

Kommundirektören 
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Inledning 

Detta policydokument gäller för alla situationer där sponsring ges eller tas 

emot och syftar till att tydliggöra kommunens viljeinriktning och de riktlinjer 

som ska gälla vid sponsring eller vid mottagande av sponsring. 

Policydokumentet med riktlinjer gäller för alla förtroendevalda och 

medarbetare i kommunen, inkluderat kommunala bolag. 

Begreppsförklaring 

Sponsring är ett samarbete där en part stöder en annan part med pengar, 

varor eller tjänster mot någon form av motprestation som till exempel kan 

vara att bli omnämnd i sådana sammanhang som är positiva för anseende och 

status eller leda till en ökad försäljning. 

Ett bidrag, en donation eller en gåva, innebär att givaren lämnar pengar eller 

andra tillgångar till en mottagare utan krav på motprestation. Bidragsgivaren, 

i det här fallet kommunen, får inte heller behandlas särskilt förmånligt, ställa 

krav på hur en uppgift ska utföras eller kräva att vissa resultat ska uppnås.  

Kommunens bidragsregler styr i övrigt villkoren för olika bidrag och stöd till 

föreningar och unga kulturutövare. 

Reklam är en del av ett företags eller en organisations marknadsföring. 

Syftet med reklam är att nå ut med ett budskap om en produkt eller tjänst för 

att så många som möjligt ska köpa den eller för att generellt öka företagets 

eller organisationens status och rykte gällande tjänster eller produkter som de 

tillhandahåller. 

Policy 

Kommunens relationer och kontakter när det handlar om sponsring ska vara 

transparenta, tydliga och fria från oklarheter. Både sponsring och mot-

tagande av sponsring ska ske i enlighet med kommunens kommunikations-

strategi och övriga styrdokument som till exempel de som avhandlar lika-

behandling, jämställdhetsfrågor och ekonomisk hushållning. Riktlinjerna för 

kommunens grafiska profil ska alltid följas och all sponsring i Mörbylånga 

kommuns namn ska regleras i skriftligt avtal, undertecknade av de utsedda 

firmatecknarna. 

Både vid sponsring och mottagande av sponsring är en restriktiv hållning 

alltid huvudprincipen. 

Att lämna sponsorstöd 

När kommunen lämnar sponsorstöd ska det syfta till att synliggöra 

Mörbylånga kommuns verksamheter och varumärke på ett positivt sätt. Detta 

kan ske när synligheten bedöms vara särskilt värdefull, till exempel   

Föreningar som tävlar på elitnivå, företrädesvis i högsta serie 

Landskamper och SM-tävlingar (Svenskt mästerskap) 

Större kultur- eller idrottsevenemang 

Sponsring av individer på elitnivå 

Sponsorstöd kan lämnas till privata, ideella eller offentliga aktörer som kan 

vara hemmahörande inom eller utom kommunen. En förutsättning är att den 

aktivitet eller verksamhet som sponsras gynnar kommunens varumärkes-
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kommunikation. Vid bedömning av sponsormottagare ska särskilt beaktas att 

vederbörande bedriver en ekonomiskt seriös verksamhet samt att denna kan 

accepteras av kommunen ur miljömässig, etisk och arbetsrättslig synvinkel. 

Sponsring av enskilda företag får endast ske om det finns synnerliga skäl för 

detta och sådan sponsring får inte utgöra ett otillåtet stöd till enskild närings-

idkare så som detta beskrivs i 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725). 

Sponsring av företag och organisationer vars huvudsakliga verksamhet står i 

konflikt med kommunens uttryckta värdegrund får inte förekomma. 

Kommunen kan välja att sponsra genom kontanta medel, lokaler, personella 

resurser eller genom en kombination av dessa. Motprestationen kan handla 

om att synliggöra kommunen som varumärke eller om en presentation av 

verksamheterna. Om motprestationen skulle utgöras av att en viss verksam-

het, produkt eller tjänst synliggörs, som till exempel en viss utbildning, an-

läggning eller skola, så är detta att betrakta som reklam enligt Skatteverkets 

ställningstaganden, dnr. 130 702489-04/113. Kommunens logotyp ska alltid 

synas vid all sponsring. 

Att ta emot sponsorstöd 

Vid mottagande av sponsring ska denna stödja redan planerade verksamheter 

eller arrangemang. Sponsringen ska med andra ord inte påverka verksam-

heterna att genomföra något som annars inte hade genomförts. 

Inom flertalet kommunala verksamheter bör man vara särskilt restriktiv med 

att ta emot sponsorstöd då kommunen är en offentlig myndighet med en sär-

skild ställning gentemot enskilda. 

Kommunen kan ta emot sponsring från vilken aktör som helst, privat, ideell 

eller offentlig, oavsett dess lokalisering. Sponsorn ska bedriva en ekonom-

iskt seriös verksamhet och kunna accepteras ur miljömässig, etisk och 

arbetsrättslig synpunkt. 

All sponsring ska regleras i ett skriftligt avtal där det framgår vad spons-

ringen består av och vilken motprestation kommunen åtar sig. Sponsring ska 

företrädesvis ske i form av varor och tjänster och inte i form av kontanta 

medel. Motprestationen bör bestå i att sponsorns varumärke eller 

produktnamn synliggörs och/eller att själva överenskommelsen synliggörs. 

Det senare kan vara aktuellt då stödet avser arrangemang eller trycksaker. 

Riktlinjer 

Vid sponsring eller mottagande av sponsorstöd ansvarar kommunikations-

avdelningen för att  ett avtal upprättas mellan parterna.  

När någon verksamhet, medarbetare eller förtroendevald erbjuds en 

sponsringsaktivitet ska förslaget lämnas till kommunikationsavdelningen, 

om möjligt tillsammans med en rekommendation i frågan. 

Om ett förslag består av lokalupplåtelse, arbetsinsatser eller jämförbara 

insatser, ska värdet av detta bedömas så att sponsringsaktiviteter kan 

värderas och behandlas likvärdigt. 

Arbetsgången 

1. Ett förslag till sponsring inkommer/identifieras. 
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2. Förslaget lämnas tillsammans med en rekommendation till kommunens 

kommunikationsavdelning. Omfattar förslaget upplåtande av lokaler eller 

att arbetsinsatser ska utföras så inkluderas en uppskattning av värdet för 

detta. 

3. Kommunikationsavdelningen lämnar förslaget för yttrande till den 

verksamhetsområdeschef vars verksamheter berörs. Yttrandet 

tillsammans med förslag lämnas därefter vidare till ledningsgruppen för 

beslut. 

4. Med stöd av verksamhetsområdeschefens rekommendation samt av vad 

som i övrigt framgår av tillämpliga styrdokument och aktuell situation, 

tar kommundirektören i samråd med ledningsgruppen det formella 

beslutet i frågan. Ärendet lämnas till kommunikationsavdelningen för 

utformning av ett avtal med den andra part som är aktuell. Avtalet 

undertecknas av firmatecknarna. 

5. Kommunikationsavdelningen har ett samordningsansvar och följer upp 

att avtalad sponsring verkställs. 

6. Kommunikationsavdelningen lämnar en slutredovisning till 

ledningsgruppen. 


