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1. Inledning

1.1 Den kommunala kompetensen
Den kommunala kompetensen avgör gränsen för kommunens befogenhet att befatta sig 
med olika angelägenheter. Som huvudregel gäller att allmänintresset är styrande för om 
en angelägenhet ska betraktas som kompetensenlig eller inte. Ett allmänintresse anses 
normalt föreligga om angelägenheten framstår som gemensam för kommunens 
medlemmar eller i vart fall en bredare krets av dessa. Följaktligen är en kommun 
förhindrad att ge understöd till en enskild i andra fall än där det finns uttryckligt stöd i 
lag eller annan författning.
Allmänintresset är dock inte ensamt avgörande för kompetensfrågan. Därutöver gäller 
att angelägenheten också ska ha anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar – den s.k. lokaliseringsprincipen. Det är således inget krav att en 
verksamhet som kommunen önskar främja är geografiskt lokaliserad inom kommunen. 
Kraven på allmänintresse respektive anknytning – lokaliseringsprincipen – kommer till 
direkt uttryck i 2 kap. 1 § kommunallagen. Paragrafen utgör kommunallagens 
grundläggande bestämmelse om kompetens och stadgar att kommuner själva får ha 
hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar.

1.2 Principerna om objektivitet respektive likställighet
När kommunen har att ta ställning till bidragsansökningar behöver kommunen iaktta 
principerna om objektivitet och likställighet (1 kap. 9 § regeringsformen), (2 kap. 3 § 
kommunallagen).
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2. Allmänna bestämmelser

2.1 Bidragsformer
Detta dokument innehåller kriterier och övriga bestämmelser för bidrag inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen lämnar, under förutsättning 
att de närmare förutsättningarna som anges nedan är uppfyllda samt i mån av medel, 
bidrag i form av evenemangsbidrag och marknadsföringsbidrag. Sådana bidrag som inte 
faller under någon av de nyss uppräknade kategorierna utgår inte från kommunstyrelsen.

2.2 Vem är bidragsberättigad?
Bidragsberättigad är ideell förening. Även annan organisation än en ideell förening är 
bidragsberättigad under förutsättning att dess verksamhet har till syfte att främja ett 
allmännyttigt ändamål.
För att vara bidragsberättigad krävs utöver ovanstående även att verksamheten präglas 
av ett tobaks-, alkohol- och drogfritt förhållningssätt.
Bidrag lämnas inte till föreningar/organisationer vars syfte är att tillvarata enskilda 
medlemmars intressen. Inte heller lämnas bidrag till enskilda personer eller till 
organisationer som bedriver yrkesmässig, facklig, politisk eller ekonomisk verksamhet.

2.3 Ansökan
Ansökan om bidrag ska ges in till kommunstyrelsen. Till ansökan ska följande 
handlingar bifogas: årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse underskriven av styrelsen, 
balans- och resultaträkning och revisionsberättelse. Härutöver ska ansökan innehålla de 
ytterligare uppgifter som gäller för respektive bidragsform (se nedan).
Ansökan ska även innehålla uppgift om bidrag har sökts hos annan nämnd inom 
Vänersborgs kommun samt om sökanden sökt eller erhållit finansiering från annan 
aktör, t.ex. statlig myndighet eller företag.
Ett bidrag som beviljats på grundval av oriktiga uppgifter i ansökan kan medföra 
återbetalningsskyldighet. Misstanke om brottslig gärning, t.ex. vid misstanke om 
uppsåtligt vilseledande, ska polisanmälas.

2.4 Ansökningstid
Ansökan om evenemangsbidrag och marknadsföringsbidrag kan göras två gånger 
årligen, en ansökningsomgång på våren och en på hösten. Kommundirektören äger 
rätten att närmare fastställa formerna för ansökningsomgångarna t.ex. ansökningstiden.

2.5 Undantag
Kommunstyrelsen äger rätt att efter prövning i ett enskilt fall besluta om undantag från 
gällande bidragsbestämmelser. 
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3. Evenemangsbidrag

3.1 Definition och beloppsgräns
Med evenemangsbidrag avses ett bidrag för att stödja förening eller annan 
bidragsberättigad association med planering, marknadsföring och genomförande av ett 
evenemang som riktar sig till en bredare allmänhet.
Endast evenemang som riktar sig till allmänheten är berättigade till evenemangsbidrag.
Evenemangsbidrag får lämnas med högst 30 000 kr per bidragsberättigad och år.

3.2 Ansökan
Till ansökan om evenemangsbidrag ska, utöver det ovan föreskrivna obligatoriska 
innehållet, även bifogas en utförlig beskrivning av evenemanget. 

3.3 I vilka fall lämnas inte evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag lämnas inte för 

� evenemang som arrangeras av eller för kommersiell aktör eller som sker på 
uppdrag av en sådan aktör,

� evenemang som ingår i den ordinarie verksamheten, 
� fester (innefattar även jubileer),
� evenemang vars syfte är att generera vinst för arrangören eller
� till återkommande eller årliga evenemang annat än i undantagsfall.

3.4 Information om bidragsgivaren
Bidragsmottagaren ska i information om evenemanget, t.ex. på affischer eller utskick, 
ange att Vänersborgs kommun har lämnat bidrag.

3.5 Utbetalning, skuldkontroll och redovisning
Beviljat evenemangsbidrag utbetalas endast via plus- eller bankgiro registrerat på 
bidragsmottagaren. Om det vid tidpunkten för utbetalning föreligger förfallen skuld till 
Vänersborgs kommun ska skulden regleras innan utbetalning sker.
Mottagare av evenemangsbidrag ska senast 90 dagar efter genomfört evenemang 
redovisa hur bidraget har använts. Redovisningen ska innefatta en verksamhetsberättelse 
och ekonomisk redovisning.
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4. Marknadsföringsbidrag

4.1 Definition och beloppsgräns
Med marknadsföringsbidrag avses ett bidrag där mottagaren inom ramen för ett 
evenemang eller aktivitet ger kommunen exponering eller annan form av 
marknadsföring i utbyte. En avgörande skillnad mellan sponsring, som sker på 
affärsmässiga grunder, och marknadsföringsbidrag är att i det senare fallet är 
prestationerna inte ekonomiskt jämbördiga.
Endast evenemang eller aktivitet som riktar sig till allmänheten är berättigade till 
marknadsföringsbidrag.
Marknadsföringsbidrag får lämnas med högst 10 000 kr per bidragsberättigad och år.

4.2 Ansökan
Till ansökan om marknadsföringsbidrag ska, utöver det ovan föreskrivna obligatoriska 
innehållet, även bifogas en utförlig beskrivning av evenemanget.

4.3 I vilka fall lämnas inte marknadsföringsbidrag
Marknadsföringsbidrag lämnas inte för 

� evenemang som arrangeras av eller för kommersiell aktör eller som sker på 
uppdrag av en sådan aktör,

� fester (innefattar även jubileer) eller
� evenemang vars syfte är att generera vinst för arrangören

4.4 Information om bidragsgivaren
Bidragsmottagaren ska i information om evenemanget eller aktiviteten, t.ex. på affischer 
eller utskick, ange att Vänersborgs kommun har lämnat bidrag.

4.5 Utbetalning, skuldkontroll och redovisning
Beviljat marknadsföringsbidrag utbetalas endast via plus- eller bankgiro registrerat på 
bidragsmottagaren. Om det vid tidpunkten för utbetalning föreligger förfallen skuld till 
Vänersborgs kommun ska skulden regleras innan utbetalning sker.
Mottagare av marknadsföringsbidrag ska senast 90 dagar efter evenemangets eller 
aktivitetens genomförande redovisa hur bidraget har använts. Redovisningen ska 
innefatta en verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.


