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SKRIVELSE 

Sponsringspolicy för Sala kommun 

Bakgrund 
Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, 
där den ena parten förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta 
medel, varor och/ eller tjänster och den andra parten som motprestation 
tillhandahåller t ex exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och 
tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet. Området tangerar 
marknadsföring. 
Det är skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring. För att 
anses vara sponsring får meddelandet endast innehålla uppgift om vem som 
står bakom sponsringen, t ex genom att företagsnamnet nämns, eller uppgift 
om att företaget får andra förmåner. Om det dessutom finns någon 
information om näringsidkarens produkter och verksamhet kan 
meddelandet vara kommersiell marknadsföring. Då gäller marknadsförings 
lagens regler. Med sponsring menas här den typ av överenskommelse då en 
kommunal verksamhet tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster till en 
verksamhet i utbyte mot exponering och eller andra förmåner. Med 
kommunal verksamhet menas i detta sammanhang Kommunstyrelse, 
facknämnd eller kommunalt bolag. 

Begrepp 
Sponsring är en marknadsföringsåtgärd med det yttersta målet att sälja ett 
företags/organisations produkter eller tjänster. Sponsringen skall ge det 
sponsrande företaget/ organisationen och dess produkter en positiv profil, 
goodwill. Sponsring innebär att ett företag/organisation stödjer till exempel 
en verksamhet, ett projekt eller ett arrangemang med pengar, produkter eller 
tjänster mot en rimlig motprestation, till exempel ett omnämnande som just 
sponsor. Det ligger i sakens natur att sponsring alltid sker öppet. Om stödet 
inte följs av ett krav på motprestation som kan ge företaget en värdemässigt 
rimlig marknadsföringseffekt, betraktas det inte som sponsring, utan som en 
ideell gåva. Annonsering i till exempel programblad, kataloger, på lagtröjor 
eller idrottsarenor är reklam/marknadsföring, inte sponsring. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. nilssan@ sa la.se 
Direkt: 0224-74 78 21 
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Externt regelverk 
Det finns inte någon särskild lag eller förordning som definierar vad som 
menas med sponsring eller som reglerar hur sponsring ska hanteras, vare sig 
inom den privata eller den offentliga sektorn. Det finns heller ingenting i 
lagstiftningen som uttryckligen förbjuder sponsring inom offentlig 
verksamhet. N edan redovisas exempel på lagstiftningar som kan anses 
utgöra begränsningar inom sponsringsområdet. 
Regeringsformen 
Kommunerna är bundna av objektivitetsprincipen som är grundlagsfäst i 
regeringsformen. Kommunerna ska behandla alla lika inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att kommunen inte 
genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan 
ifrågasättas. De villkor som sponsringen är förknippad med får alltså inte 
innebära att kommunen kommer i konflikt med objektivitetsprincipen. 
Kommunallagen 
Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett ansvar för sitt 
verksamhetsområde. Sponsringen får inte påverka eller inskränka det 
politiska handlingsutrymmet. Sponsringen får alltså inte förknippas med 
villkor som påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet 

Syfte 
Syfte med sponsring av icke kommunal verksamhet är att exponera 
kommunen i positiva sammanhang där varumärket stärks. Målet skall vara 
att sprida kunskap om kommunen och att stärka kommunens 
föreningsverksamhet och evenemang/arrangemang som anordnas i 
kommunen 

Villkor 
Den sponsrade skall vara på elitnivå och bedriva samhällsnyttig verksamhet 
och det skall vara positivt för kommunen att kopplas samman med den 
sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen 
avser. Kommunen sponsrar inte enskild person eller företag utan 
sponsringen riktar sig till angiven verksamhet i en förening inom kommunen 
eller specifika evenemang/arrangemang som anordnas i kommunen. 
Sponsring får endast ske av publika evenemang/arrangemang och föreningar 
som arrangerar svenska mästerskap, stora rikstävlingar eller annan 
elitserieverksamhet med lokalt ursprung inför publik 
Med Elit menas i senioridrott att laget ligger i högsta divisionen/serien i 
idrotten. All sponsring skall vara förenlig med av kommunen fastställda 
policydokument, program och planer. 
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Beslut om sponsring 
Ärenden om sponsring ska handläggas av kommunchef i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. Beslut fattas vid varje enskilt 
sponsringstillfälle och den maximala sponsringssumman är tre basbelopp. 

Avtal 
Sponsring ska alltid regleras genom ett skriftligt avtal. skriftliga avtal ska 
upprättas oavsett sponsringens omfattning. l avtalet ska anges uppgifter om 
ansvar, syfte och mål med sponsorsamarbetet, sponsorsumma och 
motprestation, tidpunkt för avtalets upphörande, när det kan sägas upp av 
part samt åtgärder vid avtalsbrott och eventuell tvist. 

Uppföljning 
Kommunchefen ansvarar för att följa upp genomförandet och effekten av 
sponsringen tillsammans med sponsorn. 

Roger N ilsson 

Kontorschef 
Kultur och fritid 

Bilaga 
l. Underlag till sponsoravtal 

Christofer Berg 

Enhetschef 
Informationsenheten 
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AVTAL OM SPONSRING- underlag 
Under avsnitten i avtalet ges fårslag på skrivningar. skrivningarna i avtalet måste 
dock givetvis anpassas till det enskilda fallet. 
1 Avtalsparter 
Sala kommun, 212 000-2098 
733 25 Sala 
Sponsor (organisationsnummer) 
(nedan kallad Sponsorn) 
Adress 
Postadress 
2 Bakgrund 
I detta avsnitt ska en beskrivning ges av det som sponsringsavtalet avser och vad det 
har för syfte. 
3 Avtalsperiod 
Avtalsperioden måste bestämmas utifrån behovet i varje enskilt fall. Om det finns 
avtalsvillkor som gäller även efter evenemanget har avslutats bör avtalet gälla fram 
till dess att alla åtaganden som regleras i avtalet är avslutade. 
Detta avtal gäller från och med att det undertecknats av båda parter till och med (dag 
månad år) och upphör att gälla utan föregående uppsägning. 
4 Sponsorns åtagande 
Avsnittet ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilken vara eller tjänst som 
sponsorn ska tillhandahålla kommunen. Beroende på vad avtalet avser bör följande 
punkter regleras. 
l. Specifikation av varan eller tjänsten 
2. Mängd eller omfattning 
3. Leveranstidpunkt l utförandetidpunkt 
4. Leveranssätt l utförandesätt 
5. ÖVriga kostnader som sponsorn står för 
6. Övriga villkor 
5 Försäkringar 
Om det är någon speciell försäkring som det är angeläget att sponsorn tecknar bör 
detta anges särskilt, se exempel nedan. 
Sponsorn ska, innan åtagandet påbörjas, teckna och vidmakthålla (ange vad det är för 
försäkring/försäkringar). 
Sponsorn är skyldig att vid fårfrågan uppvisa gällande försäkringsbrev. 
Om sponsorns atagande innefattar en tjänst bör följande textfinnas med i avtalet. 
Sponsorn fårbinder sig att se till att all hos sponsorn anställd och anlitad personal är 
rarsäkrad mot skador under åtagandets utförande. 
Sponsorn är skyldig att vid rarfrågan uppvisa gällande fårsäkringsbrev. 
6 Sponsorns upplysningsplikt 
Sponsorn ska så snart som möjligt underrätta kommunen när en risk för fårsening av 
sponsorns åtagande föreligger, orsaken till detta och när sponsorns åtagande i stället 
kan beräknas slutfåras. Sponsorn ska även underrätta kommunen om det finns en risk 
får att sponsorn inte kan fullgöra sitt åtagande och andra omständigheter som är av 
vikt får kommunen att ha kännedom om. 
7 Ansvar 
Sponsorn ansvarar för de fel eller försummelser som ligger sponsorn till last vid 
åtagandets utfårande och ska ersätta kommunen får de direkta skador som åsamkas 

4 (5) 
2014-04-26 



Kommunstyrelsens förvaltning 

kommunen eller den mot vilken kommunen svarar. 
Sponsorns ansvar omfattar inte indirekt skada såvida inte sponsorn gjort sig skyldig 
till grov vårdslöshet. 
8 Hävning av avtalet 
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter 
villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten. 
Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om 
l. sponsorn kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, 
försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt 
kan antas ha kommit på obestånd, eller 
2. det på grund av sponsorns agerande finns en risk för att kommunen anseende 
skadas. 
9 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att vara gällande 
undertecknas av båda parter. 
10 Tvist 
Partema är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i 
samförstånd mellan parterna. 
Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgörs av svensk allmän 
domstol. 
11 Kontaktpersoner 
Kontaktperson för det här avtalet är 
för sponsorn: (ange namn och kontaktuppgifter) 
för kommunen (ange namn och kontaktuppgifter) 
Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet. 
Part ska skriftligen underrättas om ny kontaktperson utses. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav partema tagit var sitt. 

(Ort och datum) (Ort och datum) 

SALAKOMMUN XXX 

(namn) (namn) 
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