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 Kommunstyrelsen 
 

Riktlinjer för sponsring 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna riktlinjer för sponsring enligt bilaga 1,  
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att vid behov revidera bilagorna 1 och 2 i 
riktlinjerna för sponsring. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har den 9 februari 2011 givit kommunledningskontoret i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för handläggning av frågor rörande medfinansiering.  
 
Remissbehandling 
Ett förslag utarbetades som efter anmälan i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni 2011 
remitterades till tolv remissinstanser. Åtta remissinstanser har inkommit med svar. 
Remissinstanserna tillstyrker överlag förslaget men har också lämnat synpunkter. 
 
Kulturnämnden tillstyrker riktlinjerna men önskar att de kompletteras med en mer detaljerad 
handledning/handbok. Vidare att det finns en central funktion som har en samlad bild av den 
sponsring som finns inom kommunen samt att denna också fungerar som rådgivande resurs i 
sponsorsfrågor. Reservation: S, V, MP. Bilaga 2 
 
Barn-och ungdomsnämnden tillstyrker generella regler för kommunens arbete med sponsring 
och påpekar att det är viktigt att värdet av det som sponsorn tillhandahåller överstiger 
kommunens kostnader för samarbetet. Nämnden ska inte försitta en möjlighet att förbättra 
verksamheten genom att tacka nej till sponsring. Reservation: S, V, MP. Bilaga 3  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker riktlinjerna men tillägger bland annat 
vikten av tydlighet i regler och riktlinjer, där begrepp som etik och seriös kan vara föremål för 
varierande bedömning vid tolkning. Kommunens riktlinjer för sponsring bör vara vägledande 
för kommunens agerande i andra samarbetsorgan. Reservation: S, V, MP. Bilaga 4  
 
Styrelsen för vård och bildning tillstyrker förslaget men påpekar att den föreslagna 
handläggningsordningen skiljer sig från styrelsens riktlinjer. Enligt styrelsens riktlinjer följer 
avtalstecknandet delegationsordningen och inget samråd, som föreslås, med juristenheten 
krävs. Styrelsen ställer sig bakom förslaget om samråd men anser att avtalstecknande alltid 
ska följa delegationsordningen.  
 
Styrelsen anser vidare att riktlinjerna bör förtydligas vad gäller sponsringsobjekt och resurser. 
Styrelsen anser även att avsnittet om sekretess behöver utvecklas och ha en egen rubrik samt 
att riktlinjerna ska vara allmänt hållna och gälla samtliga verksamheter. Bilaga 5 
 
Uppsala Konsert & Kongress AB ställer sig positiva till att det finns riktlinjer för sponsring 
inom Uppsala kommun och finner det framtagna förslaget i allt väsentligt väl avvägt.  
Bilaga 6. 
 
Fritids- och naturvårdsnämnden (FNN) tillstyrker förslaget men anser att det tydligare bör 
framgå i vilken omfattning sponsorn på egen hand, i sin marknadsföring gentemot tredje part, 
får använda samarbetet med kommunen.  Det saknas exempel på eller begränsningar av 
sponsringsobjekt i det avsnitt som handlar om kommunen som sponsor. Riktlinjerna anger 
heller inte vilka typer av resurser som får användas. 
 
En mer detaljerad handledning som kompletterar riktlinjerna som stöd till de enheter/kontor 
som kan komma att arbeta med sponsring bör tas fram. Handledningen bör innehålla exempel 
och avtalsmallar för kommunen som mottagare respektive givare av sponsring. Bilaga 7 
 
Destination Uppsala AB (DUAB) framför att skillnaden sponsor, samverkans- och affärsavtal 
måste definieras eftersom sekretess i vissa fall krävs för att kunna samarbeta med vissa 
aktörer inom näringslivet. DUAB skriver idag bara samverkansavtal som handlar om både 
varor/tjänster och investeringsbidrag i kronor. Under punkt 10 ”Ansvar” önskar DUAB en 
tydligare definition och förenkling av sponsorns ansvar för fel och försummelser. Bilaga 8 
 
Fyrishov AB tillstyrker förslaget men vad avser punkt 4 i Handläggningsordningen anser 
bolaget inte att det är nödvändigt att skriva in att ”avtal ska upprättas i samråd med KLKs 
juridiska enhet”. Förslagsvis ändras skrivningen till ”kan vid behov upprättas i samråd med”. 
Bilaga 9 
 
Förslaget som varit på remiss återges för kännedom som bilaga 10. 
 
Föredragning 
De offentligt finansierade verksamheterna innehåller i växande utsträckning ett samarbete 
med andra. De berör också finansieringsfrågor. I vissa fall rör det sig om stora 
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samarbetsprojekt, av typen Uppsala arena, där samarbetet regleras i särskilda avtal som 
godkänns av ansvariga nämnder eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Men även i mindre 
sammanhang förekommer ofta samarbete i form av sponsring där en utomstående kan bidra 
till en verksamhet som kommunens svarar för eller, tvärt om, kommunen stödjer annan 
verksamhet.  
 
I IVE 2012-15 framhålls betydelsen av ett utvecklat samarbete med andra aktörer. Ett av 
inriktningsmålen att ”Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt 
samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.”. De riktlinjer som 
här föreslås är generella och avser alla typer av sponsorsamarbete. 
 
Det är angeläget att sponsringsverksamhet följer de regler som gäller. Vård & Bildning har 
tidigare uppmärksammat detta och antagit regler för sponsring inom skolområdet. Det förslag 
som nu behandlas avses gälla i hela kommunorganisationen, inklusive bolagen. Det kan 
kompletteras med ytterligare riktlinjer för särskilda områden och står inte i strid med Vård & 
Bildnings riktlinjer. Kommunledningskontoret beaktar frågan i kommande förslag till 
ägardirektiv  
 
Förslaget har av remissinstanserna tillstyrkts i allt väsentligt. Här kommenteras några 
synpunkter som framförts. 
 
Den centrala funktion som kan hantera frågor kring sponsring dit man kan vända sig vid 
behov finns redan idag inom kommunledningskontorets juridiska enhet. 
 
Flera remissinstanser framför önskemål om att kommunledningskontoret sammanställer en 
praktisk handledning som konkretiserar frågor som exempelvis ansvar, sekretess mm. I bilaga 
1 till riktlinjerna tas dessa frågor upp vilket innebär att denna bilaga kan ses som en första 
version av den önskade handledningen. Kommunledningskontoret föreslås få ett 
bemyndigande att revidera dessa bilagor när till exempel lagstiftning ändras eller behov av 
förtydligande uppstår.  
 
Med anledning av remissinstansernas synpunkter har förslaget till riktlinjer kompletterats. I 
vissa fall rör det sig om rent redaktionella förtydliganden. Några ändringar bör dock 
kommenteras.  
 
Då ett par remissinstanser påpekat att det råder en oklarhet om gränsen mellan 
sponsorsamarbete och annat samarbete har en ny punkt 7 tillförts som förtydligar skillnaden 
och förhållandet mellan sponsringsavtal alternativt samarbetsavtal/samverkan. Punkten 
ersätter det stycke som tidigare stod under punkt 6.  
 
Under punkt 2 tilläggs att ”Sponsor ska inte heller i samband med sponsring göra reklam för 
sina produkter  och tjänster”. Det är en skärpning jämfört med remissen.  
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I punkt 4 har skrivningen om samråd med juristenheten förtydligats så att avtal ska tecknas 
efter hörande. Det klargör att ansvaret odelat ligger på den som tecknar avtalet samtidigt som 
hörande alltid ska ske.  
 
I punkt 6 klargörs att sponsring kan ske i form av kontanta medel, tjänster eller produkter och 
att en försiktighetsprincip ska gälla i val av sponsormottagare. 
 
De samarbeten med sponsring som kommunen haft har ofta varit framgångsrika och inneburit 
att mer resurser kunnat ges till angelägna projekt än som annars hade varit fallet. Med dessa 
riktlinjer som stöd bör detta kunna utvecklas ytterligare. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
































































































