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1. Inledning 

1.1 Varför riktlinjer för marknadsföringsbidrag? 

Riktlinjerna klargör vad marknadsföringsbidrag är, hur och varför vi ska arbeta 
med marknadsföringsbidrag i Kumla kommun samt vilka våra grundprinciper för 
marknadsföringsbidrag är. Riktlinjerna är kommunövergripande och gäller 

kommunens marknadsföringsbidragsarbete med externa aktörer.  

1.2 Vad är marknadsföringsbidrag? 

Marknadsföringsbidrag är ett affärsmässigt verktyg för kommunikation och 
marknadsföring. Den som beslutar om att ge marknadsföringsbidrag köper sig 
rätten att förknippas med en verksamhet eller en företeelse, till exempel ett 
evenemang, en organisation eller ett projekt.  

Den ena parten (den som beslutar om att ge marknadsföringsbidrag) förbinder 
sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster. Den 
andra parten (den som mottager marknadsföringsbidrag) tillhandahåller som 
motprestation till exempel exponering av organisationsnamn, varumärke 
och/eller varor och tjänster som ska vara till nytta för den som ger bidrag.  

Marknadsföringsbidrag kan gå i två riktningar, dels kan en extern aktör lämna 
marknadsföringsbidrag till Kumlas kommunala verksamhet, dels kan Kumla 
kommun ge marknadsföringsbidrag till en extern aktör. Dessa riktlinjer reglerar 
båda typerna av marknadsföringsbidrag. 

Vad är inte marknadsföringsbidrag 

Har inga krav på motprestation avtalats är det inte marknadsföringsbidrag utan 
en fråga om ett stöd i form av gåva eller donation. Marknadsföringsbidrag 
handlar inte heller om stöd för att en verksamhet ska finnas till och är inte heller 
ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. Saknas motprestation i form av 
marknadsföring ska styrdokumentet ”Föreningsbidrag i Kumla kommun” 
och/eller ”Riktlinjer för elitstöd” följas. 

1.3 Utgångspunkter för marknadsföringsbidrag i Kumla kommun 

Givande och mottagande av marknadsföringsbidrag får inte stå i konflikt med 
kommunens övergripande styrdokument och får inte heller förekomma i 
myndighetsutövande verksamhet. Beslut och underlag gällande 
marknadsföringsbidrag ska präglas av öppenhet och ska kunna granskas 
offentligt. Alla ska kunna känna förtroende för att kommunens verksamhet 
bedrivs sakligt och opartiskt. Därför ska noggranna överväganden alltid göras i 
samtliga fall som rör marknadsföringsbidrag.  

Marknadsföringsbidrag får inte ges med motprestation som innebär att en 
mottagare av marknadsföringsbidrag får exklusiv rätt att leverera varor eller 
tjänster till kommunen i andra sammanhang än inom ramen för det aktuella 
avtalet. Det ska finnas ett rimligt förhållande mellan marknadsföringsbidragets 



 

 
 

belopp och motprestationen. Vid beslut om att ge marknadsföringsbidrag ska 
hänsyn tas till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen.  

Vid bedömning av den som ger marknadsföringsbidrag och den som tar emot 
marknadsföringsbidrag ska beaktas att företaget/organisationen bedriver en 
ekonomiskt seriös verksamhet och inte har skatteskulder. Vidare att 
verksamheten kan accepteras av kommunen ur miljömässig, etisk och 
arbetsrättslig synpunkt.  

Kumla kommun ska inte ge marknadsföringsbidrag eller ta emot 
marknadsföringsbidrag från politiska partier, religiösa organisationer och/eller 
företag och organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar 
människor och miljö eller agerar i strid med gällande lagstiftning. Verksamheten 
ska vara förenlig med kommunens värdegrund och ska även följa god 
marknadsföringssed.  

2. Kommunen som givare av 

marknadsföringsbidrag 

2.1 Allmänt 

I de fall kommunen beslutar om att ge marknadsföringsbidrag ska 
utgångspunkten vara att marknadsföringsbidraget ska stärka Kumla som 
varumärke, boendekommun eller som arbetsgivare. Kommunens 
marknadsföringsbidrag ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan kvinnor 
och män, pojkar och flickor. 

Beslut om att ge marknadsföringsbidrag fattas av kommunstyrelsen. 

Efter avtalstidens slut eller i samband med förlängning av sponsoravtal ska 
uppföljning och utvärdering av sponsorsaktiviteten lämnas till kommunstyrelsen. 

2.2 Typ av marknadsföringsbidrag 

Marknadsföringsbidrag får endast ges till publika evenemang. 
Marknadsföringsbidrag till lokalkostnader får förekomma endast om 
allmänheten äger tillträde till lokalerna under evenemang. Kumla kommun ger 
inte marknadsföringsbidrag till enskilda personer utan riktar sig till 
organisationer/sammanslutningar eller specifika evenemang som anordnas. 

2.3 Övrigt 

Om ett arrangemang eller evenemang ställs in ska eventuellt utbetalt 
marknadsföringsbidrag återbetalas.  



 

 
 

3. Kommunen som mottagare av 

marknadsföringsbidrag 

När kommunen tar emot marknadsföringsbidrag får krav på inflytande eller 
medbestämmande från externa intressenter över verksamhetens innehåll eller 
beslutsprocess inte förekomma. Marknadsföringsbidrag får inte tillämpas så att 
den kommunala verksamheten blir beroende av den. Marknadsföringsbidraget 
får inte heller medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga syften. 

Marknadsföringsbidraget får inte komma att inkräkta på det politiska 
handlingsutrymmet eller vara utformat på ett sätt som påverkar verksamhetens 
mål. Kumla kommun tar inte emot marknadsföringsbidrag vid 
myndighetsutövning. 

Beslut om att ta emot marknadsföringsbidrag fattas av berörd nämnd eller 
styrelse. 

4. Avtal 

4.1 Avtal om marknadsföringsbidrag 

Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas och ska inte omfatta mer än ett år i taget 
eller ett evenemang åt gången. 

Avtalet bör innehålla följande:  

 namn, adresser och organisationsnummer,  

 kontaktpersoner,  

 syftet med marknadsföringsbidrag,  

 aktiviteten och motprestationen (nyttan),  

 försäkringsfrågor, 

 redovisningskrav, 

 mottagarens åtagande,  

 avtalstid,  

 ansvar vid inställda evenemang,  

 uppföljning och utvärdering,  

 formen för uppsägning av avtalet och om förutsättningarna förändras 
samt  

 formen för lösning av eventuell tvist om avtalets tillämpning. 



 

 
 

Kumla kommun förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta 
förhandlingen om ett avtal gällande marknadsföringsbidrag. 

4.2 Utvärdering av marknadsföringsbidrag 

Vid avtals slut eller inför en eventuell förlängning av avtal ska kommunen följa 
upp och utvärdera nyttan och effekterna av marknadsföringsbidraget. 
Genomförde mottagaren av marknadsföringsbidrag den avtalade 
motprestationen, och vilken effekt fick denna? Hur användes 
marknadsföringsbidraget och vilken nytta hade det? Utvärderingen ska ske i 
form av en tjänsteskrivelse som diarieförs tillsammans med avtalet. 

4.3 Nivån på marknadsföringsbidrag 

Nivån på marknadsföringsbidrag bestäms utifrån: 

 Hur stor målgrupp som nås  

 Förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget 

 Uppmärksamhetsvärde 

 Förväntat massmedialt intresse och utveckling 

 Utveckling av föreningens verksamhet 

 Syftet med evenemanget 

5. Marknadsföringsbidrag i form av försäljning av 

anläggningars namn 

Försäljning av arenanamn och reklam i idrottsanläggningar beslutas av kultur- 
och fritidsnämnden utifrån gällande riktlinjer.1 

6. Särskilda krav 

Utformning 

All marknadsföring enligt riktlinjen ska följa kommunens grafiska profil.  

Sista ansökningsdatum 

Ansökan om marknadsföringsbidrag ska i möjligaste mån vara inne hos 
kommunen vid de datum som kommunen fastslagit. Löpande ansökningar och 
förhandlingar får förekomma om inga datum fastställts. 

                                                                 
1 se KFN 2013/392 (2015-09-03 § 87) 



 

 
 

Återbetalning 

Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetalt 
marknadsföringsbidrag återbetalas. Samma gäller för föreningar och 
organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.  


