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Regler om sponsring och grundläggande bestämmelser om 
bidrag 
 
Medborgarna ska tillförsäkras den verksamhet som anges i nämndernas reglementen och 
mål inom de budgetramar som anges av kommunfullmäktige. Sponsring av verksamhet får 
ske om det tillför ett mervärde till verksamheten. Mervärde som en upphandlad leverantör 
eller en anordnare inom kundvalssystem/valfrihetsystsem tillför verksamheten utöver avtal 
och auktorisationsvillkor, utgör inte sponsring. 
 
I övrigt gäller följande. 

• Sponsring får inte påverka politiska beslut eller prioriteringar.  
• Sponsring ska handläggas objektivt och affärsmässigt. 
• Sponsring får inte medföra att den reguljära upphandlingsverksamheten ifrågasätts. 
• Avtal ska upprättas om syftet med och förutsättningarna för sponsringen.  
• Det ska föreligga en rimlig balans mellan sponsringen och den exponering som 

sponsorn erhåller. Namnet på sponsorn får inte dominera eller uppfattas ta över 
kommunens huvudmannaansvar för verksamheten eller påverka kommunens 
integritet. 

 
Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även av kommunen upphandlad verksamhet 
och ska tas in i avtalet mellan kommunen och leverantören. Anledningen är att det ska 
framgå att det är en kommunalt finansierad verksamhet som tillhandahålls medborgarna, 
utan att en tredje part uppfattas bli exponerad på ett otillbörligt sätt. 
 
Med sponsring avses att kommunen erhåller ekonomiskt eller annat stöd från en 
utomstående part. Om kommunen lämnar stöd till annans verksamhet ska det hanteras 
inom nämndernas befogenheter att ge bidrag. I sådana fall gäller, utöver av nämnden 
antagna bidragsregler, följande. 

• Bidrag får ges endast inom av ansvarig nämnd fastlagda ramar. 
• Vid annat bidrag än traditionellt föreningsbidrag ska kommunens genom bidraget få 

ett värde tillbaka i form av positiv uppmärksamhet och att kommunens namn lyfts 
fram. 

• Kommunens vapen eller logotyp får inte användas utan kommunstyrelsens tillstånd. 
• Bidrag kan ske i form av att ideella föreningar tillhandahålls material såsom Nacka 

T-shirts till ett reducerat pris. 
• Nackastandaret tillhandahålls ideella föreningar i Nacka gratis. 
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• Förutsättningarna för att erhålla bidraget och under vilka förhållanden det kan 
återkrävas eller beslutet upphävas, ska framgå av beslutet att lämna bidraget. 

• Bidragsmottagaren ska kvittera att den är införstådd med under vilka villkor bidraget 
ges. 
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