
 

Riktlinjer för upplåtande av 
reklamplats på kommunala 
idrottsanläggningar 

Motala kommun  
 



 

Riktlinjer för upplåtande av reklamplats på kommunala idrottsanläggningar Sida 1 (3) 

Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 19/BN 0117 
Datum: 2019-12-11 Paragraf: § 197 

Reviderande instans:  Diarienummer:  
Datum:  Paragraf:  

Gäller från: 2019-12-12   

Riktlinjer för upplåtande av reklamplats på 
kommunala idrottsanläggningar 

Inledning 

Bidragsberättigade idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet som är 

verksamma inom Motala kommun har möjlighet att erhålla reklamplatser vid de 

kommunala idrottsanläggningarna. Detta för att ge föreningarna ökade intäktsmöjligheter. 

Kommunen avser att i möjligaste mån behandla föreningar likvärdigt och bereda samma 

förutsättningar att anslå reklam. Reklamplats kan erhållas där föreningen har sin 

huvudsakliga hemvist/verksamhet. Varje anläggning har sina unika möjligheter och 

begränsningar för att skapa upplåtelseplats av reklam. 

Riktlinjer för upplåtande av reklamplats på kommunala 
idrottsanläggningar 

1.1 Rätt till reklamplats 

För att kunna erhålla reklamplats ska föreningen vara ansluten till Riksidrottsförbundet och 

vara bidragsberättigad, samt bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Reklamplats kan 

erhållas på idrottsanläggning där föreningen har sin huvudsakliga hemvist/verksamhet. 

Vissa kommunala idrottsanläggningar kan ha särskilda reklamavtal knutna till enskild 

förening (se avsnitt nedan). 

1.2 Innehåll reklam 

Innehållet i marknadsföringen, både text och bild ska stämma överens med Motala 

kommuns värdegrund och det Idrottspolitiska programmet. Reklam för tobak, alkohol och 

andra droger får ej förekomma. Ej heller könsdiskriminerande eller på annat sätt kränkande 

reklam. Kultur- och fritid kan omedelbart avsluta överenskommelser om en sponsor inte 

bedöms dela och agera utifrån Motala kommuns värdegrund. 

 

1.3 Fördelning av reklamplatser 
1.3.1 Kommunala idrottsanläggningar 

Reklamplats kan erhållas på idrottsanläggning där föreningen har sin huvudsakliga 

hemvist/verksamhet. Vid de anläggningar där fler än en förening har sin hemvist erbjuds 

platserna utifrån en fördelningsprincip i tre nivåer baserat på medlemsantal och 

aktivitetstillfällen hos respektive förening. Om någon av föreningarna inte har intresse av 

tilldelad reklamplats kan ytterligare reklamplats tillfalla övriga föreningar. 
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1.3.2 Kommunala idrottsanläggningar med nyttjanderätts- och driftavtal 

Idrottsanläggningar med nyttjanderätts- och driftavtal har ensamrätt gällande 

reklamupplåtelse på anläggningen. Eventuella erforderliga tillstånd som kan krävas; tex 

bygglov söks av föreningen som även står för eventuella kostnader. I övrigt gäller samma 

riktlinjer som på övriga kommunala idrottsanläggningar. 

1.3.3 Särskilda reklamavtal 

På vissa idrottsanläggningar finns särskilda reklamavtal upprättade där en enskild förening 

har ensamrätt på reklamupplåtelse. I ett antal avtal medges kommunen rätt att vid speciella 

tillfällen göra avsteg från denna ensamrätt. 

1.3.4 Avtalslängd och uppföljning 

I kommunala idrottsanläggningar där flera föreningar har sin hemvist får tilldelade 

reklamplatser upplåtas på ett år i taget till intresserad sponsor. Om någon av föreningarna 

inte har intresse av tilldelad reklamplats kan den reklamplatsen tillfalla annan förening. 

Dessa reklamplatser får också knytas till avtal om ett år i taget. Kommunen bjuder in 

aktuella föreningar till ett reklammöte under våren varje år. 

1.4 Placering och utformning av reklam 
Vid utformning av reklam ska särskild hänsyn tas till estetiska värden. Reklam och 

varumärken får endast förekomma i och runt den publika arenan. Uppsättning av 

reklamskyltar får endast ske på avsedda godkända platser i respektive anläggning. 

Reklamskyltar på sammanhållen yta ska vara av samma storlek. Anvisning kring godkänd 

placering och utformning finns för respektive idrottsanläggning. 

 

1.5 Skötselansvar och åtaganden 
Föreningen ansvarar för anskaffande, kostnader, uppsättande och underhåll av allt 

reklammaterial. Föreningen ansvarar även för eventuella skador och annan åverkan som 

uppkommer pga. reklammaterial eller om uppsättning/montering utförs på felaktigt sätt. 

Föreningen ansvarar för att reklammaterialet hålls i vårdat skick. Eventuella skador på 

reklamen vållade av besökare eller brukare av anläggningen åtgärdas och bekostas av 

föreningen. 

 

1.6 Permanent reklam 
Reklamplatser får ej övertäckas eller flyttas av annan förening. Reklamplatserna är 

permanenta under avtalstiden och finns synliga vid all ordinarie verksamhet på 

idrottsanläggningen. 

 

1.7 Särskilda arrangemang och tillfällig reklam 
1.7.1 Särskilda arrangemang 

Vid särskilda arrangemang av större karaktär, som skiljer sig markant från ordinarie 

verksamhet, kan avsteg göras från permanent reklam. Permanenta reklamskyltar kan 

tillfälligt komma att täckas och tillfällig reklam sättas upp, detta gäller ej golvreklam. Efter 

avslutat särskilt arrangemang tas täckning bort. Vad som räknas som särskilt arrangemang 

beslutas vid anläggningschefs ledningsgrupp. Täckning, uppförande samt avtäckning av 

tillfällig reklam ombesörjs av föreningen. Även föreningar utan barn- och 

ungdomsverksamhet har möjlighet att sätta upp tillfällig reklam vid särskilt arrangemang 

efter beslut av ledningsgrupp. 

 
1.7.2 Tillfällig portabel reklam i lokaler där idrottsutövande sker 

Tillfällig reklam får sättas upp vid enskilda arrangemang. Den tillfälliga reklamen får ej 

skymma den permanenta reklamen. Även föreningar utan barn- och ungdomsverksamhet 

har möjlighet att sätta upp tillfällig portabel reklam. 
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1.7.3 Tillfällig reklam i övriga utrymmen 

Tillfällig reklam vid enskilda arrangemang i övriga utrymmen, som exempelvis foajé, får 

förekomma efter dialog med av anläggningschef/arbetsledare. Särskild vikt läggs vid 

brand- och säkerhetsaspekt, även estetiska aspekter vägs in. Även föreningar utan barn- 

och ungdomsverksamhet har möjlighet att sätta upp tillfällig portabel reklam. 

 

1.8 Digital reklamplats 
I Motala sporthalls A-hall finns möjligheter till tillfällig digital marknadsföring. Den 

digitala reklamplatsen ägs och sköts av Solfjäderstadens IBK som erbjuder 

föreningsvänliga kostnadsförslag till övriga föreningar. Dialog gällande möjlighet till 

digital reklam förs direkt med Solfjäderstadens IBK. Kultur- och fritid har en kontinuerlig 

dialog med Solfjäderstadens IBK kring hantering av detta.  

 

1.9 Revidering av riktlinje  
Dokumentet revideras löpande, minst en gång per mandatperiod. 

 

 


