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För Gävleborgs bästa

Med hållbarhet som utgångspunkt vill vi ut-
veckla Gävleborg, samtidigt som vi driver en 
lönsam affär. Och vi gör det i linje med vår 
vision: ett tryggt och attraktivt Gävleborg i 
hållbar tillväxt. Frågor om ekonomisk, miljö-
mässig och social hållbarhet har alltid varit 
en naturlig del av vår tankevärld och av vår 
verksamhet. Begrepp och formuleringar har 
förändrats över tid, men innebörden - håll-
barheten - har löpt som en röd tråd genom 
hela vår historia. Vi har höga ambitioner och 
vi vill anstränga oss för att leva och arbeta 
hållbart än mer. Så att vår egen vision håller, 
även i morgon.

Vi ägs av de drygt 100 000 gävleborgare, 
både företagare och privatpersoner, som är 
våra sakförsäkringskunder. Vår vision och 
vår drivkraft är att tillsammans med dem 
skapa trygghet och möjligheter. Vi arbetar 
aktivt för att dela med oss av vår expertis 
och våra erfarenheter - hur man förebygger 
skador i hemmet, hur man förenklar sin var-
dagsekonomi och hur man lägger grunden 
till en tryggare framtid. Vi tar också ett an-
svar för det samhälle vi lever och verkar i. Vi 
gör insatser för barn och unga genom bland 
annat satsningen ”En bra start” tillsammans 
med Brynäs IF och genom vår egen ”LF 
Samhällsfond” där vi fördelar upp till 1,2 
miljoner varje år till eldsjälar och föreningar 
som vill utveckla länet. 

Att vi ägs lokalt av våra kunder, att 
vi faktiskt spelar en viktig roll i deras liv 
och i Gävleborg i stort, är ett fantastiskt 
privilegium. Det privilegiet kommer dock 
med ett stort ansvar, ett ansvar som vi är 
fast beslutna om att ta. Våra ansträngning-
ar gynnar våra kunder och kommer länet 
tillgodo.  Därför fortsätter vi att driva en 
ansvarstagande affär som bidrar till långsik-
tigt värdeskapande och därför fortsätter vi 
att arbeta hållbart. För Gävleborgs bästa.

Det här är vi
Vi är ett lokalt och kundägt försäkrings-
bolag som verkar uteslutande i Gävleborg. 
Hos oss erbjuds privatpersoner, företag och 
lantbrukare heltäckande försäkringsskydd 
inom sak- och livförsäkring samt banktjäns-
ter. Verksamheten inom skadeförsäkrings-
rörelsen bedrivs med eget tillstånd att driva 
försäkringsverksamhet, medan livförsäkring 

förmedlas till Länsförsäkringar Fondliv, 
banktjänster och fondsparande till Läns-
försäkringar bank samt djur- och grödaför-
säkring till Agria Djurförsäkring. Samtliga 
dessa bolags ägs av 23 länsförsäkringsbolag 
gemensamt och ingår i en koncern med 
Länsförsäkringar AB som moderbolag. 

Då våra kunder äger oss, finns ingen 
motsättning i att alltid prioritera kundnöjd-
het. Vi återinvesterar i Gävleborgs utveck-
ling och arbetar för länets bästa. Återbäring 
till våra kunder kan bli aktuellt om bolagets 
resultat före återbäring och skatt visar 
på vinst och om bolagets kapitalbehov är 
uppnått. 

Ett lokalt och  
långsiktigt 
samhällsansvar
Eftersom vi är lokala och kundägda är det 
naturligt att utgångspunkten i vårt arbete 
är att vara delaktiga här, i det samhälle som 
både vi, våra kunder och ägare lever och 
verkar i. Genom ett starkt engagemang i det 
lokala samhällets utveckling och tillväxt bi-
drar vi till vår egen lönsamhet samtidigt som 
vi är delaktiga i skapandet av ett tryggt och 
attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt.

Alla beslut vi tar och allt vi genomför, ska 
vila på en medvetenhet om betydelsen av 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
I vår försäkringsverksamhet är vårt primära 
samhällsuppdrag att hjälpa människor att 
skydda sig mot ekonomiska förluster. Mot-
svarande uppgift i vår bankverksamhet är att 
erbjuda in- och utlåning samt att förmedla 
pengar mellan olika parter. Länsförsäkringar 
Gävleborg ska överlag bidra till ekonomisk 
tillväxt och finansiell stabilitet och vi ska göra 
det med vår värdegrund som bas. 

Vi vill också ta ett utökat samhällsan-
svar och arbeta för att skapa trygghet och 
möjligheter i många olika typer av samhälls-
utmaningar. Därför har vi under 2016 anställt 
en hållbarhetsansvarig på heltid, som ska 
bidra strategiskt och operativt med vårt 
hållbarhetsarbete. Som bolag deltar vi också 
i en rad samarbeten och bidrar till forskning 
som syftar till ökad individuell trygghet och 
minskade risker i samhället.  

För våra barn och unga
Tidiga förebyggande insatser är avgöran-
de för att barn som riskerar att hamna i 
utanförskap inte ska göra det. Dessutom 
är kostnaden för förebyggande åtgärder 
betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga 
pris. Genom att arbeta förebyggande och 
främjande kan vi spara in både mänskligt 
lidande och samhällskostnader på sikt. Där-
för engagerar vi oss för barn och unga och 
därför är vi huvudpartner till Brynäs IF och 
deras sociala verksamhet ”En bra start”. 

En bra start
”En bra start” arbetar för alla barns 
rättigheter, med FN:s Barnkonvention 
som grund. Målet är att skapa samman-
hang för barn och unga där gemenskapen 
stärker utvecklingen. Samarbetet mellan 
kommuner, närings- och föreningsliv är 
kärnan i verksamheten och handlar till stor 
del om att komplettera det arbete som 
redan görs för barn och ungdomar i länet. 
Verksamhetsområdena för ”En bra start” 
har formats för att möta utmaningarna som 
finns i Sverige och Gävleborg idag: höja 
utbildningsnivån för barn och unga, hejda 
trenden av ökad psykisk ohälsa bland barn, 
få ut fler ungdomar i praktik, ge fler barn 
möjlighet till lek och rörelse samt öka för-
utsättningarna för att barns rättigheter blir 
tillgodosedda. Länsförsäkringar Gävleborg 
är huvudpartner till ”En bra start” och sitter 
med i styrgruppen för verksamheten.

Det är dock komplext att mäta det 
direkta resultatet av förebyggande och 
främjande åtgärder. Dels för att de positiva 
resultaten av en insats samhällsekonomiskt 
räknas hem i framtiden, dels för att det är 
svårt att direkt härleda ett positivt resultat 
till en specifik insats och slutligen för att 
det är svårt att bedöma effekten eller resul-
tatet, ifall man valt att inte göra en insats. 
Därför har vi tillsammans med ”En bra start” 
under 2016 tagit fram en socioekonomisk 
rapport, som en första ansats att beskriva 
värdet av det förebyggande och främ-
jande arbetet. I rapporten ingår också en 
jämförande analys, utifrån rapporter från 
Fryshuset av Ingvar Nilsson, på verksam-
heterna ”Skolsamverkan” och ”Vägen in”. 
Den jämförande analysen visar att varje 
elev extra, av de som ”En bra start” träffar 

Sedan 1852 har vi på Länsförsäkringar Gävleborg månat om våra kunder och deras 
trygghet. Hållbarhet är en viktig del i vårt arbete och ett sätt för oss att kunna göra 
skillnad för vårt län och dess invånare, inte bara idag utan också på lång sikt.  

2 Länsförsäkringar Gävleborg 2016



kontinuerligt i Gävle, som klarar grundsko-
lan och som tar steget från ett framtida 
utanförskap ger en samhällsvinst på 4,6 
miljoner kronor räknat på 20 år. Analysen 
visar vidare att varje ungdom som kommer 
i arbete utifrån en praktikplats genom 
”Vägen in” ger en samhällsvinst sett över 20 
år på 2,3 miljoner kronor.

Praktikplatser för unga
Att ta det där första viktiga klivet in på 
arbetsmarknaden kan vara svårt. Arbets-
lösheten bland unga i Gävleborg är hög och 
därför gör vi på Länsförsäkringar vad vi kan 
för att fler ungdomar i länet ska få chans att 
komma ut i arbetslivet. Inom ramen för ”En 
bra start”, tillsammans med Brynäs IF och 
Arbetsförmedlingen, har vi tagit fram en 
modell för en tremånaders-praktik som vi 
presenterar för våra företagskunder. På så 
sätt kan vi tillsammans skapa nya prak-
tikplatser i länet. Vi tar också regelbundet 
emot praktikanter på flera av våra kontor. 

LF Samhällsfond 
Det viktigaste för oss på Länsförsäkring-
ar Gävleborg är att skapa trygghet för 
människor som lever och verkar här, i 
Hälsingland och Gästrikland. Lyckligtvis är 
vi inte ensamma om att tänka så. Vi vet att 
det finns både folk, föreningar och verk-
samheter som varje dag arbetar hårt för att 
fler ska trivas och utvecklas på platser som 
Torsåker, Ljusdal, Hudiksvall, Björke och 
Trönö (för att nämna några). Det arbetet vill 
vi uppmuntra.

Därför startade vi 2016 ”LF Samhälls-
fond” – en möjlighet för eldsjälar, föreningar 
och organisationer att få ekonomiskt stöd 
för att göra insatser som utvecklar Gävle-
borg. Genom fonden vill vi uppmuntra och 
stötta de som också arbetar utvecklande 
och hållbart, för våra barn och unga. Och 
för Gävleborgs bästa. Varje år avsätter vi 
upp till 1,2 miljoner kronor och maxbeloppet 
att söka per år är 200 000 kronor. Under 
2016 beviljade vi bidrag till 38 insatser, runt 
om i länet.

Ett exempel - SISU Idrottsutbildarna 
En av de verksamheter som fick stöd från LF 
Samhällsfond under 2016 var SISU Idrotts-
utbildarna som arbetar med bildning och 
utveckling inom idrotten. I sitt arbete möter 
de olika målgrupper: aktiva, ledare, tränare, 
styrelse samt föräldrar. För att erbjuda en 
säker och trygg idrottsmiljö, både på och 
utanför idrottsarenan ville de höja kompe-
tensen bland föreningsledare inom hjärt- 
och lungräddning (HLR). SISU sökte medel 
för att kunna erbjuda fem HLR-utbildningar 
i sex kommuner i Gävleborg under 2016-

2017 (Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, 
Söderhamn och Ljusdal). Vi gav 130 000 
kronor till SISU som under 2016 påbörjade 
arbetet med att utbilda 300 ledare i Gäv-
leborg i hjärt- och lungräddning. Därmed 
ökade vi tillsammans tryggheten i länet, 
både idag och framöver.  

Vårt miljöarbete
2016 kommer med all sannolikhet vara det 
varmaste året som hittills har uppmätts, 
tätt följt av 2015 och 2014. För att hålla den 
globala temperaturökningen under 2 grader, 
vilket var det mål världens länder enades 
om vid klimatmötet COP21, måste vi alla 
bidra med det vi kan.

För försäkringsverksamheten är den 
globala uppvärmningen en finansiell risk 
som över tid har svåröverblickbara konse-
kvenser. Troligt är att ett varmare klimat 
som följs av ökade risker för naturskador i 
form av extrema väderhändelser som sky-
fall, stormar och översvämningar kommer 
att innebära en risk för ökade utbetalningar 
för väderrelaterade försäkringsskador, med 
stora variationer mellan åren och över olika 
delar av landet. Omställningsproblemen för 
att hantera den finansiella risken och mins-
ka klimatförändringarnas konsekvenser 
innebär i många avseenden en ny situation. 
Att ta utgångspunkt i historiska data och 
samband riskerar att leda till en systematisk 
underskattning av riskerna i och med den 
ökande trenden. 

Vatten- och brandskadors miljöpåverkan
En genomsnittlig vattenskada i ett hem 
innebär runt 300 kilo koldioxidutsläpp. 
Vattenskador kan undvikas genom val av 
rätt material och genom installation av 
indikatorer som tidigt visar läckage. Att 
löpande underhålla framförallt kök, badrum, 
varmvattenberedare och andra ställen där 
det finns vatten sparar både pengar och 
minskar risken för vattenskador.

En villabrand ger i genomsnitt ett koldi-
oxidutsläpp på 25 ton. Bränder orsakar även 
andra kemiska utsläpp och kemikalier rinner 
ut i sjöar och vattendrag med släckvattnet. 
Att brandsanera ett hus kräver mycket 
energi och kvar blir stora mängder avfall. 
Återställandet kräver nya eller återvunna 
naturresurser som tas i anspråk, förädlas, 
transporteras och sätts på plats. Skade-
förebyggande råd för att undvika brand 
sparar ofta energi för kunderna.

Minskad klimatpåverkan 
Länsförsäkringar Gävleborg arbetar inom 
flera områden för att minska negativ 
påverkan på klimatet. I slutet av 2016 året 
utsåg vi inom Länsförsäkringsgruppen en 
naturskadesamordnare som kommer arbeta 
med klimatfrågor. Vi arbetar också löpande 
med skadeförebyggande arbete, för att 
undvika skador och därmed minska negativ 
påverkan på miljön.  Vi har fokuserat på 
skadeförebyggande inom områdena brand-, 
vatten- och motorskador.
 • Under 2016 genomförde vi 1 274 skadefö-

rebyggande besök hos försäkringskunder 
för att motverka brand- och vattenska-
dor. Byggnader besiktas och rådgivning 
om skadeförebyggande åtgärder ges 
till kunderna i samband med det fysiska 
besöket. 

 • Vi ställer stora krav på våra motorverk-
städer om att de ska använda lämpliga 
metoder och fordonsdelar i samband med 
reparationer av motorfordon. Begagnade 
motordelar används i de fall där det är 
motiverat och genomförbart. Vi har ökat 
användningen av begagnade bildelar med 
ca 35 % sedan vi startade mätningen 
2012-06-30.

 • Vi har med teknikens hjälp ett ändrat 
arbetssätt avseende skadebesiktningar 
av motorfordon vilket har medfört att 
bilåkandet minskat.

 • Vi erbjuder våra lantbrukskunder att få 
farligt avfall och skrot hämtat via vår 
återvinningsförsäkring, i samarbete med 
Håll Sverige Rent. Det samlades in 98 ton 
skrot och cirka 6 ton farligt avfall under 
2016 vilket bidragit till en renare och 
säkrare landsbygd.

 •  Vi vill få våra kunder att välja digitala 
kunddokument i högre utsträckning. Vi 
inhämtar kunders e-postadresser så att 
vi enklare och snabbare kan möta våra 
kunder utan att behöva göra brevutskick. 
I december 2016 hade vi e-postadresser 
till 41,3% av våra kunder (målet 40 %). 

 • Vi arbetar mer och mer med digitala 
lösningar. I stället för möten på ett kontor 
så kan vi mötas med hjälp av Skype. 
Möten kan då genomföras med minst två 
kontor eller individer från två olika kontor. 
Resandet med bil har minskat, se tabell på 
nästa sida.
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Vårt nya Gävlekontor – ett av de mest 
miljöanpassade kontorshusen i Norrland
Vårt nya kontor i Gävle stod klart hösten 
2015. Vi har lagt mycket omsorg på kvalitet 
och att fastigheten ska ha en hög miljö-
profil. Vårt mål var att certifieras enligt 
miljöstandarden Leed Gold, något som blev 
verklighet under 2016. Leed Gold tar hänsyn 
både till byggprocessen och förvaltning 
av fastigheten med allt från materialval, 
energiförbrukning och kommunikationer till 
och från fastigheten. Lokalerna håller hög 
standard, är anpassade för det moderna fö-
retaget och är möjliga att möblera flexibelt.

Hållbar etik & hälsa
Länsförsäkringar Gävleborg prioriterar 
hälsofrågor. Att människor mår bra och är 
vid god hälsa är en förutsättning för bra 
prestationer. Länsförsäkringar är en av 
Sveriges ledande aktörer inom sjukvårds-, 
sjuk- och olycksfallsförsäkring och deltar 
aktivt i samhällsdebatten kring en god hälsa 
och ett hållbart arbetsliv.

Sjukvårdsförsäkring bygger på förebyg-
gande hälsotjänster och rätt vård i rätt tid 
med effektiv rehabilitering. För att säker-
ställa att den vård som förmedlas är med-
icinskt motiverad och ger långsiktigt bästa 
resultat för kunderna, används så kallad 
oberoende medicinsk granskning. Syftet är 
att vårdgivarna ska följa samma riktlinjer för 
de behandlingsformer som är rekommen-
derade vid olika besvär, vilket gör att vård 
och rehabilitering ger ett bättre resultat för 
kunderna. De förebyggande hälsotjänsterna 
syftar till att främja god hälsa och förebyg-
gande av ohälsa genom till exempel minskad 
stress, bättre sömn och en sundare livsstil. 
Däri ingår bland annat hälsoprofil för med-
arbetare och organisationer, webbaserade 
hälsoprogram, personligt samtalsstöd och 
chefsstöd. 

Länsförsäkringsbolagens forskningsfond
Länsförsäkringar stödjer sedan många år 
tillbaka vetenskaplig forskning kring männ-
iskors trygghet genom Stiftelsen Länsför-
säkringsbolagens Forskningsfond. Forsk-
ningen ska bidra till ökad ekonomisk och 
fysisk trygghet i samhället. Resultaten görs 
allmänt tillgängliga samt omsätts i allt ök-
ande utsträckning i den egna verksamheten 
mot kund. Två teman, tryggt boende och 
oskyddad trafikant, har varit prioriterade 
områden under 2016. Under året lanserades 
Forskningspodden, en podd om aktuella 
omvärldsfrågor och forskningsresultat som 
Länsförsäkringar bidragit till.

Samarbete med ECPAT
Länsförsäkringar Bank ingår i Finanskoali-
tionen mot barnsexhandel som samverkar 
med ECPAT i Sverige (End Child Prostitu-
tion, Child Pornography, and Trafficking of 
Children for Sexual Purposes). Finanskoali-
tionens mål är att förhindra att det svenska 
betalningssystemet missbrukas för köp 
av sexuella övergreppsbilder på barn och 
sexhandel med barn samt att skapa opinion 
mot denna brottsliga verksamhet. Med-
lemmarna arbetar aktivt för att informera 
medarbetare och kunder, har implemente-
rat riktlinjer mot barnsexhandel och är med 
och ökar kunskapen om problematiken för 
att proaktivt kunna bidra i det förebyggande 
arbetet. 

Ansvarsfulla  
erbjudanden & 
relationer
Länsförsäkringar Gävleborgs engagemang 
och ambition med hållbarhetsarbetet är 
vägledande för allt vi gör: erbjudandet, 
samhällsinsatserna och relationerna vi har 
inom och utanför den egna verksamheten. 
Därför är styrning, företagskultur och 
regelefterlevnad av största betydelse, inte 
bara för den egna verksamheten utan också 
för våra kunder.

Försäkringar för ett hållbart samhälle
Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt er-
bjudande inom bank, försäkring och pension 
bidrar till nöjda kunder, ett hållbart samhäl-
le och en långsiktig lönsamhet. Erbjudandet 
anpassas kontinuerligt för att tydliggöra 
kund- och hållbarhetsvärden. Som exempel 
på försäkringar med tydlig hållbarhetsprofil 
kan”Bo kvar” och ”Säker gård” nämnas.  ”Bo 
kvar” är precis som det låter; en trygghet 
för våra kunder att kunna bo kvar i sin 
bostad när svåra situationer inträffar. 
Försäkringen möter ett viktigt behov då vi 

lever i en tid präglad av hög skuldsättning i 
hushållen och ett ökat sjuktal. ”Säker Gård” 
innebär att lantbrukare och de som bedriver 
hästverksamhet genomgår en endagsut-
bildning i säkerhet för att undvika att allvar-
liga olyckor som rör både människor, djur 
och egendom inträffar. Därefter genomför 
Länsförsäkringar en skadeförebyggande 
besiktning där vissa krav ska uppfyllas för 
att bli en ”Säker Gård”. Syftet är att bidra 
till en ökad kunskap hos våra kunder samt 
att ge praktisk rådgivning på gården för att 
förebygga brister som kan orsaka olyckor. 

Kreditgivning som värnar hållbarhet
Länsförsäkringar Banks utlåning sker i 
Sverige med en god geografisk spridning, 
i svenska kronor och är främst inriktad på 
privatpersoners bolån och på små famil-
je-ägda lantbruk med låg risk. Affärsmodel-
len inom kreditgivning har därför relativt 
låga hållbarhets- och kreditrisker när det 
gäller kreditgivning till företag. Kreditpo-
licyn utgör grunden för kreditgivning. Den 
etablerar kriterier för acceptabel risk och 
identifierar områden med höga risker inom 
hållbarhet och områden som miljö, mänsk-
liga rättigheter, arbetsrätt, korruption eller 
annan kriminell verksamhet, som kräver 
speciella överväganden. Kreditpolicyn 
ställer höga krav på kundernas återbetal-
ningsförmåga samt säkerheternas kvalitet. 
Kreditberedningsprocessen, tillsammans 
med rådgivarnas lokala kund- och mark-
nadskännedom, ger goda förutsättningar 
för en utlåningsportfölj med en hög kredit-
kvalitet. 

Ansvarsfulla investeringar
Ansvarsfulla investeringar är en annan del 
av det ekonomiska ansvarstagandet. En 
genomlysning görs av bolagets investe-
ringar, för att säkerställa att de inte bryter 
mot internationella konventioner för miljö, 
vapen, barnarbete med mera. Länsför-
säkringar Gävleborg investerar i nuläget 
uteslutande i ränte- och aktiefonder. Utöver 
detta finns investeringar i LFAB-aktien samt 
i vår kontorsfastighet. Inga investeringar 
görs i enskilda aktier förutom i LFAB-aktien 
där samtliga länsbolag innehar en ägaran-
del. När det gäller bolagets investeringar i 
aktiefonder genomförs dessa endast inom 
Länsförsäkringar Fonders fondutbud.

Inom Länsförsäkringar Fonder pågår 
ett kontinuerligt arbete med att se till att 
fondutbudet följer de riktlinjer inom etik 
och moral som är så viktiga. LF Fonder ser 
kontinuerligt över vilka bolag som följer 
Länsförsäkringars riktlinjer inom dessa 
områden. Om ett bolag inte följer våra 
riktlinjer och principer så kommer de att 

Våra resor i tjänsten med bil har mins-
kat med med 37 procent jämfört med 
2010.

2010 56 000 mil 
2011 51 500 mil -8 %
2012 48 000 mil -14 %
2013 47 000 mil -16 %
2014 45 000 mil -20 %
2015 37 000 mil -34 %
2016 35 000 mil -37 %
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plockas bort från den aktuella fonden. Det-
ta innebär att bolag som kan verka oetiska 
eller omoraliska inte kommer att finns med i 
Länsförsäkringar Fonders utbud.

Länsförsäkringar Gävleborg har en god 
geografisk spridning inom sitt innehav i 
aktiefonder.  Bolagets ledning och styrelse 
förordar att öka innehavet i olika typer av 
hållbarhetsfonder, vilket bolaget genom-
förde under år 2016. 50 miljoner kronor in-
vesterades i aktiefonden ”LF Global Hållbar” 
under föregående år. Bolaget har som mål 
att genomföra ytterligare investeringar i 
Hållbarhetsfonder under kommande år. 

Hållbarhet i kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen ska garantera att 
bolagets betalningsåtaganden kan fullföljas 
och skapa avkastning på placeringstill-
gångarna. Arbetet präglas av långsiktighet 
och balanserat risktagande och vi anser att 
det är viktigt att ta hänsyn till innehavens 
hållbarhet, varför det utgör en del av vår 
investeringsprocess. Vår utgångspunkt är 
att bolag som aktivt arbetar med hållbarhet, 
exempelvis genom miljö- och etikfrågor, 
skapar bättre förutsättningar för en lång-
siktigt god utveckling. 

Ansvarsfulla relationer
Länsförsäkringars värderingar vägleder 
i hållbarhetsarbetet för att skapa trygg-
het för kunderna. Styrning i en mängd 
policys och riktlinjer tydliggör arbets-

sätt, beteenden och 
affärsmässighet som 
även rör hållbarhet. 
Länsförsäkringar AB har 
undertecknat FN Global 
Compacts tio princi-
per inom mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, 

miljö och antikorruption, vilket innebär ett 
tydligt ställningstagande för att följa och 
skydda dessa principer. Ägarpolicyn och 
uppförandekoden för leverantörer refererar 
bland annat till FN Global Compact. 

Attraktiv 
arbetsgivare 
Vårt arbete för att skapa trygghet och 
möjligheter börjar tillsammans med våra 
medarbetare. Länsförsäkringar Gävleborg 
vill på alla sätt erbjuda en säker, hälsosam 
och stimulerande arbetsmiljö.  Öppenhet 
och tolerans ligger i linje med vår kultur och 
värdegrund. Vi är övertygade om att olik-
heter berikar. Därför har vi en hög ambition 
i vårt mångfaldsarbete och vill aktivt med-
verka till ökad mångfald och likabehandling 
i bolaget.

Det övergripande målet för Länsförsäk-
ringar Gävleborg är att ge alla anställda lika 
möjligheter när det gäller anställningsvill-
kor, utbildning och utvecklingsmöjligheter 
samt att medverka till att ingen arbetstaga-
re utsätts för trakasserier och diskrimine-
ring. Vi ser olikheter som en tillgång och vill 
vara en arbetsplats som ger utrymme att 
växa utifrån sina egna och Länsförsäkringar 
Gävleborg förutsättningar. 

Inkluderande och präglad av mångfald
En arbetsplats som är inkluderande är att-
raktiv för både medarbetare och kunder. I 
praktiken innebär det att alla oavsett etnisk 
bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, kön och ålder ska erbjudas 
lika möjligheter till anställning och kunna 
påverka sin arbetssituation och känna 
delaktighet. Alla ska belönas utifrån sakliga 
grunder, kunna utvecklas i sitt arbete och 
ha möjlighet till individuell kompetensut-
veckling.

Målet är att våra anställda ska spegla 
det samhälle vi verkar inom. För att nå 
dit genomför vi en rad aktiviteter. Bland 
annat försöker vi uppmuntra och skapa 
möjligheter för både män och kvinnor att 
vara föräldralediga och vid nyanställning 
verka för ett brett urval vad gäller etnisk 
bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, kön och olika ålder.

En god arbetsmiljö
En god arbetsmiljö gör det möjligt för 
våra medarbetare att må bra och göra sitt 
bästa. I vårt arbete med arbetsmiljö tar vi 
hjälp och stöd i våra värderingar. Vårt ar-
bete präglas bland annat av att vi har ett 
personligt engagemang för våra medar-
betare, att vi är proaktiva i vårt arbetssätt, 
att vi hanterar varje enskilt ärende med 
respekt för individen och att vi är omtänk-
samma: bryr oss om varandra och försöker 
göra mer än det förväntade när en medar-
betare drabbas.

Engagemang, respekt och affärsmäs-
sighet är vår värdegrund och med den 
lägger vi grunden till våra långsiktiga 

relationer. Relationer som ger både oss och kun-
den tryggheten i att kunna utvecklas tillsammans.

Vi vill vara en 
ansvarsfull 
arbetsgivare 
med fokus på 
den anställde.

Andel kvinnor i 
fullmäktige

Andel kvinnor i 
ledande position

Andel kvinnor i 
företagsledning

Andel under 
30 år

Andel kvinnor i 
bolaget

Andel över 
60 år

Andel kvinnor i 
styrelsen

Sjukfrånvaro

36 
procent

33 
procent

56 
procent

40 
procent

30 
procent

10,7 
procent

6,7 
procent

3,86 
procent
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LFgavleborg.se

Kontakta Länsförsäkringar Gävleborg

Gävle Drottninggatan 35, 026-14 75 00  |  Sandviken Hyttgatan 18, 026-25 20 38  |  Hudiksvall Storgatan 34, 0650-48 79 00
Söderhamn Köpmangatan 11, 0270-24 14 00  |  Bollnäs Långgatan 7, 0278- 75 70 00  |  Ljusdal Postplan 14b,  0651-56 63 00 
E-post info@LFgavleborg.se  |  Organisationsnummer 585001-3086
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Fonden ska tillgodose syftet att 
främja ett tryggt och attraktivt 

Gävleborg i hållbar tillväxt genom att ge 
stöd och bidrag till verksamheter och 

personer som verkar i denna anda inom 
Hälsingland och Gästrikland.

Läs mer och ansök på vår webbplats
LFgavleborg.se/samhallsfond


