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Sponsringspolicy för Ljusdals kommun 
 
Inledning 

Denna policy består av två delar. Del 1 avser då Ljusdals kommun sponsrar förening eller 

evenemang. Del 2 avser då extern part sponsrar någon av Ljusdals kommuns verksamheter. 

 

Del 1 – Kommunen är sponsor 
 
Kommunal sponsring av elitidrott och kulturella arrangemang 

Huvudmålet med sponsringen är att stärka Ljusdals kommuns profil och varumärke. Namnet 

”Ljusdals kommun” och logotyp ska synas i olika sammanhang och på olika platser inom 

Ljusdals kommun, nationellt/internationellt. Namnet/logotypen ska förknippas med något 

positivt. 

 

Definition av sponsring 

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna där en part 

stöder en annan mot någon form av motprestation. Det ska alltså inte blandas samman med 

bidrag som är ett tillskjutet ekonomiskt understöd till bland annat föreningar. 

 

Om kommunala pengar ska satsas på sponsring av elitidrott eller kulturella arrangemang ska 

det ske så att en reell reklameffekt blir möjlig. Vid sponsring av idrottsföreningar som deltar i 

seriesystem bör nivån beaktas vid beslut. Bedömningen av storleken på sponsringen bör 

baseras på hur sportgrenen/arrangemanget och utövarna förväntas exponeras i traditionella 

och digitala medier samt hur publikdragande idrottsutövandet/arrangemanget kan bli. Därför 

ska sponsorverksamheten begränsas till ett fåtal verksamheter som ger marknadsföringseffekt.  

 

Omfattning av sponsring 

Omfattningen av sponsringen bestäms i samband med att budgeten fastställs varje år. 

Avtalstid för sponsring är som längst ett år. 

 

Rutin 

Varje sponsringsavtal ska formaliseras som ett skriftligt avtal. Av avtalet ska framgå: 

 Omfattningen av sponsringen och motprestation - ett krav är att Ljusdals kommuns 

logotyp ska profileras på t ex matchtröjor.  

 Sponsoringens art – t ex pengar (belopp), utrustning (antal), material (antal), 

matchboll, priser. 

 Avtalets längd och hur utvärdering sker. 

 Hur betalning ska göras – betalning sker alltid mot faktura. 

 

Gränsdragning 

Ljusdals kommun sponsrar endast föreningar och evenemang. Ska lag, grupper eller enskilda 

sponsras måste det ske genom en förening. De föreningar som Ljusdals kommun sponsrar ska 

ha en plan för jämställdhet och en egen drogpolicy som i likhet med kommunens alkohol- och 

drogpolicy räknar alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel och andra 

sinnesförändrande läkemedel som droger. Inte heller i övrigt ska verksamheten stå i 

motsättning till kommunens vision, stöd- och styrdokument. 

 



Ljusdals kommun sponsrar inte politiska eller religiösa föreningar, intresseorganisationer (t ex 

PRO), riksorganisationer (t ex Cancerfonden) eller företag. 

 

Beslut om sponsring 

Samtliga sponsringsärenden ska beredas av kommunens informationschef, som vid behov 

anlitar de resurser som behövs. Sponsringsärenden beslutas av kommunstyrelsens allmänna 

utskott. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen undertecknar sponsringsavtalen. 

 

Bolag och stiftelser 

Kommunala bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har 

fullt ansvar för verksamheten och fattar självständigt beslut i frågor som rör sponsring. 

Bolagen och stiftelserna bör dock beakta dessa riktlinjer i den egna verksamheten. 

 

Personalförmån 

I det fall att en förening lämnar en motprestation i form av biljetter är detta att betrakta som en 

löneförmån om biljetterna delas ut till personalen. Förmånen ska beskattas och arbetsgivar-

avgifter betalas. Förmånen redovisas på den årliga kontrolluppgiften. 

 

Del 2 – Sponsring av kommunal verksamhet 
 
Utgångspunkt 

Medborgarna ska kunna känna fullt förtroende för att alla verksamheter inom Ljusdals 

kommun bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Därför är grundregeln att 

kommunens verksamhet ska vara reklamfri. I de frågor som rör sponsring av kommunal 

verksamhet krävs därför en noggrann bedömning i varje enskilt fall. 

 

Kriterier 

Ingen av kommunens lagstadgade verksamheter får bli beroende av stöd från utomstående 

sponsorer, varken ekonomiskt eller så att det påverkar verksamhetens inriktning. Kommunen 

kan inte låta sig sponsras till den löpande driften av lagstadgad verksamhet. Däremot kan 

kommunen ta emot sponsorstöd för arrangemang, projekt av mer tillfällig art och för icke 

obligatorisk verksamhet. 

 

Samarbetet mellan skola och näringsliv innebär i vissa fall att undantag kan göras från 

reklamfrihet. Det kan till exempel gälla yrkesprogram på gymnasienivå där samarbetet med 

näringslivet är en viktig del för elevernas utbildning. 

 

Kommunen måste inför fråga om sponsringsstöd från annan part ta ställning till frågor som 

lagkrav, risk för beroenderelation till sponsor, trovärdighet och integritet samt hur 

kommunens medverkan i företagets marknadsföring påverkar bilden av kommunen. 

 

Avtal och ansvar 

Beslut att godkänna mottagande av sponsring av kommunal verksamhet tas av 

kommunstyrelsen efter beredning av informationschefen. All sponsring ska ske öppet och 

dokumenteras i skriftligt avtal där sponsorns stöd och kommunens motprestation framgår 

tydligt när det gäller innehåll och varaktighet. Redovisning av tecknade avtal görs till 

kommunstyrelsen. 

 

Sponsringen får inte utformas så att det finns minsta misstanke om att en kommunal 

verksamhet eller anställd låter sig påverkas av någon leverantör entreprenör eller liknande. 


