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Definition sponsring
Sponsring är ett samarbetsavtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter och som bygger på
ömsesidiga tjänster där krav på prestation och motprestation erfordras. Bidrag utan motsvarande
motprestation bedöms inte som sponsring.

Villkor för sponsring
Kommuner får enligt lag inte stödja enskilda personer eller företag med bidrag. Ett samarbetsavtal
kring sponsring ska därför innehålla tydliga krav på motprestation.
Villkoren får inte medföra ett beroendeförhållande till sponsorn eller innebära ett otillåtet stöd till
ett enskilt företag. Det ska råda en rimlig proportion mellan erbjudande och motprestation.
Sponsorsamarbetet ska präglas av öppenhet. Det ska kunna granskas av allmänheten utan risk för
bristande tilltro och får inte medföra att upphandlingsregler åsidosätts. Inför varje enskilt ärende
ska en noggrann bedömning göras för att säkerställa att sponsring sker i sammanhang som stödjer
kommunens uppdrag och vision.
Sponsring inom barn- och skolomsorg kräver särskild vaksamhet. Vaxholms stad är i grunden positiv
till att kommunens skolor och motsvarande verksamheter träffar avtal med näringslivet och
organisationer om sponsring och gåvor. Grundskolans läroplan säger att skolan ska samarbeta med
arbetslivet. Det kan på sikt gynna båda parter då skolans elever kan få mer kontakt med det
framtida arbetslivet samtidigt som företagen får mer kunskap om vad som händer inom skolans
värld. Samarbete kan också inspirera till nya arbetsformer. Sponsringen får dock inte komma i
konflikt med skolans uppdrag, värdegrund och krav på saklighet och allsidighet. Särskilt för yngre
barn finns det skäl att iaktta försiktighet vid sponsrade aktiviteter.

Beslut om sponsring
Inom Vaxholms stad ska beslut om sponsring tas av kommunstyrelsen. Frågor som rör sponsring
kräver en bedömning i varje enskilt fall för att se till att sponsring sker korrekt och i sammanhang
som stödjer kommunens vision, övergripande uppdrag och mål. Det gäller både då Vaxholms stad
inleder ett samarbete för att stötta till exempel en idrottare eller ett lokalt event och i de
sammanhang då någon verksamhet inom Vaxholms stad föreslås vara mottagare av sponsring.
Även förlängning av sponsringsavtal ska godkännas av kommunstyrelsen och föregås av en
utvärdering av tidigare samarbete.

Samarbetsavtal
Ett skriftligt samarbetsavtal ska alltid upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, omfattning
och parternas åläggande gentemot varandra. Vaxholms stads avtalsmall ska användas och alla avtal
ska diarieföras.
För alla sammanhang som inkluderar grafisk profilering ska Vaxholms stads kommunikationsenhet
involveras för att säkerställa korrekt hantering av stadens grafiska profil.

3 av 3

Begränsning
Vaxholms stad får inte ingå samarbetsavtal för sponsring med organisationer som har politiskt eller
religiöst budskap, bedriver verksamhet som kränker människor eller är uppenbart skadlig för
människor eller miljö.

