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Sponsringspolicy – Trelleborgs energi 
2021-12-07  

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle 

Tillsammans måste vi alla verka för ett mer hållbart samhälle – och då menar vi 
inte bara ur energisynpunkt. Hållbar utveckling utifrån FN:s klimatarbete och 
klimatmål bygger på tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. 
Vi har ett stort samhällsansvar och dessa hållbarhetsperspektiv genomsyrar allt vi 
gör – så även vårt samhällsengagemang. All sponsring vi går in i ska kunna 
kopplas till någon eller några av nedan utvalda globala klimatmål.  

 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande:  
Att tillhöra en gemenskap, sträva mot samma mål och träffa 
kompisar även utanför skolan skapar samhörighet och välbefinnande. 
Motion och rörelse främjar barn och ungdomars hälsa.  

 
Mål 5 Jämställdhet samt mål 10 Minskad ojämlikhet:  
Föreningslivet ska aktivt arbeta för detta mål och 
investera likvärdigt för alla barns bästa. 
 
 

 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: 
Föreningslivet ska aktivt arbeta ekonomiskt ansvarsfullt.  
 

 
 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen:  
Ett aktivt föreningsliv skapar välmående städer och samhällen. 
 
 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen:  
I föreningslivet sammanflätas människor oavsett social tillhörighet 
eller bakgrund. Gemenskapen skapar broar för ett inkluderande 
samhälle.  
 

 
Sponsring är en viktig del av Trelleborgs Energis samhällsengagemang. Syftet är 
att ge tillbaka värden till kommuninvånarna.  
 
Sponsring är också ett samarbete mellan två parter där båda får ett tydligt utbyte. 
Genom sponsringen synliggör vi vårt samhällsengagemang och ökar kännedomen 
om vårt kommunala bolag.  
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RIKTLINJER  
Vår sponsring ska över lag stärka kultur- och föreningslivet i kommunen. 
Sponsringen ska skapa mötesplatser, skapa nya relationer och bidra till ett 
välmående Trelleborg.  
 
I vårt sponsringssamarbete bär båda parter ett ansvar för att utveckla samarbetet 
enligt denna sponsringspolicy. Sponsringen ska, som tidigare nämnt, kunna 
kopplas till de utvalda globala klimatmålen, se ovan. Det är önskvärt att 
sponsringen fokuserar på barn- och ungdomsverksamheter, utifrån vårt 
engagemang för framtida generationer. Trelleborgs Energi sponsrar endast 
föreningar som följer Barnkonventionen. Sponsringen regleras alltid i ett skrivet 
avtal.  
 
Trelleborgs Energi kommer alltid tack nej till:  

• politiska eller religiösa organisationer; 
• aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö;  
• aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska; 
• verksamheter som strider mot våra värderingar eller miljöhänsyn.  

 
Vi tackar även nej till samarbeten som enbart handlar om gåvor och 
gratisprodukter.  
 
Trelleborgs Energi förbehåller sig rätten att häva sponsringen om en person som 
representerar den sponsrade organisationen ertappas under avtalsperioden av att ha 
använt otillåten doping eller andra otillåtna preparat, brottslighet eller andra 
olagliga aktiviteter.   
 
HUR SÖKER MAN  
Våra sponsoravtal är på 1 år och sträcker sig från 1 januari-31 december. Ansökan 
görs genom att fylla i formuläret nedan, vi behandlar därefter din ansökan och tar 
kontakt med er. Avtal för 2022 ska undertecknas före 31/3-2022.  
 
Mängden pengar som är avsatta för sponsring är begränsad och det kommer alltid 
att göras ett urval av alla ansökningar vilket betyder att alla sökande inte kommer 
att få sponsring även om de uppfyller kraven.  
 
Vid frågor kontakta Fredrik Schlyter, fredrik.schlyter2@trelleborg.se, för vidare 
information.  
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