
Motion  

till kommunfullmäktige i Vänersborg angående 

Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring 

 

Det finns idag möjligheter för föreningarna i Vänersborgs kommun att söka många olika typer av 

kommunala bidrag och det finns många viktiga anledningar till varför en kommun bör engagera sig 

ekonomiskt i kultur- och föreningsaktiviteter både utifrån invånares egenvärde/välmående och 

utifrån tillväxt i kommunen.  

Vissa förenings- och kulturverksamheter bidrar till kommunens tillväxt, likt det traditionella 

näringslivet, samtidigt som de berikar våra invånare på ett annat plan än direkt ekonomiskt, ex 

välmående och trygghet. En slags kulturell och kommersiell blandning som rätt stöttat av kommunen 

kan bidra till en än större tillväxt. Andra aktiviteter är i huvudsak kommersiella, medan den 

ekonomiska delen i sponsring väger tyngst. 

Reglerna för en del av kommunens bidrag är både kända och tydliga. Vi tänker då på t ex 

föreningsbidragen, lokalt aktivitetsstöd, anläggningsstöd, stöd till spontanidrottsplatser mm, där 

tydliga kriterier och ansökningshandlingar idag finns för alla att hitta på hemsidan.  

För andra bidrag gällande exempelvis marknadsföringsbidrag, evenemangsbidrag eller sponsring är 

reglerna mer otydliga eller saknas helt. Det finns idag ingen eller mycket lite information om när, 

hur och till vem ansökningar ska lämnas in för dessa typer av bidrag/utbetalningar. Likaså saknas 

tydliga bedömningskriterier kopplade till kommunens mål och prioriterade områden för beslut 

gällande dessa typer av bidrag. Reglerna för kommunens alla typer av bidrag/utbetalningar ska vara 

tydliga och transparenta. I tydligheten ingår behov av att bestämma vilka bidrag kommunen ska 

erbjuda samt att definiera betydelsen och skillnaderna på de olika typerna av bidrag som ska 

beslutas - evenemangsbidrag, kulturevenemangsbidrag, sponsring och marknadsföringsbidrag. 

Kommunen har via sin hemsida och sociala medier vid flera tillfällen lyft fram olika evenemang eller 

verksamheter som lokala föreningar vill marknadsföra. Eftersom kommunen är en stor aktör inom 

sociala medier så kan det uppfattas som reklam och därför är det viktigt att ta fram en policy hur 

kommunen ska förhålla sig om man får frågor från föreningar om att de vill marknadsföra sig på 

kommunens hemsida och/eller via sociala medier.  

Syftet med tydliga kriterier och transparens för vad som gäller vid ansökan och beslut av de 

särskilda bidrag som kommunen beslutar att inrätta gällande evenemang, jubileer, marknadsföring, 

sponsring är att:  

● allmänheten upplever att likabehandlingsprincip råder vad gäller behandling av kommunens 

samtliga klubbar/föreningar/eventarrangörer både på ”grundnivå” och på elitnivå  

● kriterierna för bidragen är kopplade till kommunens mål och styrdokument 

● besluten följs upp och nyttan/effekten utvärderas 

 

För att uppnå syftet bör: 

● kriterier, ansökningstider, ansökningshandlingar för bidragen finnas samlade på hemsidan. 

● samtliga ansökningar och beslut kommuniceras offentligt och finnas tillgängliga på hemsidan 

med en kort motivering till beslut. Det bör tydligt framgå hur mycket medel som föreningen 

ansökte om och hur mycket som beviljades. 

● uppföljning/utvärdering av insatsen kommuniceras på samma sida.  

● beslut fattas av kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden, och aldrig av en enskild 

tjänsteman eller förtroendevald.  

● kommersiella verksamheter och företag inte kunna söka t ex evenemangsstöd, eftersom 

detta enligt oss kan strida mot kommunallagens intentioner, utan här bör andra typer av 

evenemangsfonder användas där exempelvis Vänersborgsgalans insamlade medel kan sökas. 



● det finnas två eller tre fasta ansökningsdatum för evenemangs- och marknadsföringsbidrag 

per år i syfte att kunna prioritera de ansökningar som bedöms leda till bäst effekt utifrån 

bestämda kriterier.  

● en årlig budget finnas beslutad för respektive bidrag där det tydligt framgår vilken nämnd 

som ansvarar för budgeten. 

 

Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 

fritidsnämnden: 

● ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring 

och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen,  

● ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens 

och likabehandlingsprincip,  

● ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag. 

● utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra 

event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.  
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