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HÅLLBARHETSARBETE



Föreställ dig att det bor 100  
personer på din gata, varav 80 är 
vuxna och resten är barn.

• Minskat utanförskap för invånarna i vårt område. 

• Ökad integration och mångfald i vårt område. 

• Ökade förutsättningar för individer att bli en del av en  
 positiv samhällsutveckling.

Om någon skulle vara ensam och utanför. Om någon skulle  
bli slagen eller må dåligt. Eller kanske behöver hjälp med 
läxorna. Visst skulle du vilja hjälpa till?  
 
Vi vill vara med och ta ansvar för din gata och alla andra gator i Göteborg  
och Bohuslän. Vårt samhällsansvar går som en röd tråd genom regionen och  
livet, med syftet att påtagligt bidra till att skapa:

Som ett kundägt lokalt bolag är det naturligt  
för oss att driva ett långsiktigt hållbarhets- 
arbete. Vi anser till och med att vi ska ta ett 
större ansvar än många andra företag när det 
gäller samhälle och hållbarhet. Vår satsning 
är på riktigt och ambitionen är att göra en 
avgörande skillnad för att skapa en hållbar  
region med stor framtidstro, stark konkurrens- 
kraft och minskat utanförskap.

Ett varmare  
samhällsklimat.



Varför?
För oss är det självklart att ta ansvar för vårt samhälle. Varje individ som vi  
lyckas hjälpa till innanförskap innebär bland annat färre inbrott, färre våldsbrott 
och färre långtidssjukskrivningar. Något vi som invånare, försäkringstagare och 
ägare vinner på.

• BRIS och stöder deras  
 utåtriktade regionala arbete  
 att bistå vuxna som jobbar  
 med barn.

• Friends där vi genomför   
 antimobbingprogram i   
 förskolor, skolor och föreningar 
 
 
 
 
 

• Läxhjälpen som hjälper elever  
 som saknar gymnasie- 
 behörighet.

• Mitt Liv som ger stöd i  
 integrationsarbetet.

• Nattvandrarna som hjälper  
 till ute i våra offentliga rum,  
 stadens gator och torg.

Hur?
Vi tar ansvar skapar möjligheter och skjuter till resurser till det arbete som redan 
görs idag. Vi skapar samarbeten mellan organisationer, medborgare, offentlig 
sektor och näringslivet. Det är tillsammans vi når resultat.

Arbetet bedrivs långsiktigt och uthålligt i ett utvalt geografiskt område med  
tydliga mål och tydlig uppföljning.

Satsningarna sker utifrån de specifika utmaningar och behov som finns just där. 
Oftast riktas insatserna till barn och ungdomar i förskola och skola, men kommer 
också riktas inom andra områden som främjar innanförskapet.

Våra drivkrafter.
Var fjärde misshandel, stöld eller inbrott drabbar någon av våra kunder. Genom  
Vi tar ansvar i samhället arbetar vi för att fler personer ska kunna välja innanför-
skap istället för att hamna i utanförskap. Över tid tror vi att det kommer leda till att 
färre drabbas, såväl på det personliga- som det mänskliga planet.
 
Vi verkar i Göteborg och Bohuslän, ett område vi brinner för. Därför är det  
viktigt för oss att jobba med hållbarhet inom alla områden: både ekologisk-,  
social- och ekonomisk hållbarhet. Vi har bestämt oss för att vi vill vara med och 
göra en avgörande skillnad och bidra till en region med stor framtidstro, stark 
konkurrenskraft och ökat innanförskap.

Våra kunder litar på oss. Att vi finns där när skadan är framme och, ännu hellre, 
jobbar förebyggande så att skadan kan undvikas. Att vi förvaltar besparingarna på 
ett klokt och etiskt sätt. Att vi förvaltar pensionen och arbetar för ett samhälle att 
vara pensionär i. 

Att vi tar ansvar helt enkelt.



Vårt jobb stannar inte vid en enskild  
sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är  
alltid detsamma: Vi vill minska risker och  
skapa trygghet där människor lever och verkar.  
Genom att förebygga skador och motverka 
utanförskap kan vi inte bara göra stora  
samhällsekonomiska vinster – vi kan bidra  
till ett varmare samhällsklimat.
 
Vi vill vara ett företag som attraherar de mest 
engagerade, kompetenta och ansvarstagande 
medarbetarna både nu och i framtiden.  
För oss som jobbar på Länsförsäkringar är det 
därför naturligt att vara med och aktivt ta  
ansvar. Vi är övertygade om att detta skapar 
engagemang, stolthet och lojalitet.

Vi tar ansvar inom  
Länsförsäkringar.



lanforsakringar.se/vitaransvar


