
Business Region Göteborg



Samverkansforum med näringslivet för ett Jämlikt Göteborg

2017 fick Business Region Göteborg, BRG, i uppdrag av 

kommunfullmäktige att starta ett samverkansforum med näringslivet för att 

öka jämlikheten i Göteborg. 

Forumet ska ta till vara på näringslivets engagemang för social hållbarhet 

och kanalisera det till arbetet med jämlikt Göteborg.



Program Jämlikt Göteborg 2018-2026

Mål: 

Göteborg ska vara 

en jämlik stad

Skapa god start i livet 
och goda 

uppväxtvillkor

Skapa 
förutsättningar för 

arbete

Skapa hållbara och 
jämlika livsmiljöer

Skapa 
förutsättningar för 

delaktighet, 
inflytande och tillit



Social hållbarhet - Vad säger företagen?

7 av 10 företag 

tar socialt ansvar 

1 av 4 företag vill 

jobba tillsammans 

med fler aktörer

Företag vill bidra till:

Arbete

Ungdomar

Hållbara livsmiljöer

Integration

Trygghet

Företag vill ha hjälp för att kunna:
anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden

erbjuda praktikplats, vara mentor, studiebesök        

arbeta med integrationsfrågor

ge hjälp till barn och ungdomar i skolåldern

Hinder:

Kunskap

Tid

Vinster:

Varumärkesbyggande och Bra för samhället

Företag önskar sig:  

Mötesplatser

Information

Lotsfunktion



Hur gör vi det enkelt för företag som vill ta socialt ansvar?

• Lotsfunktion

• Webbsida

• Arrangera fysiska mötesplatser

• Utveckla idéer från näringslivet

Foto: Bengt Kjellin



Fokus under 2018

Skapa förutsättningar för arbete!



Mötesplatser

Nätverk – arbetsmarknadsintegration

Målsättning med nätverket:                                                                                           

Bidra till att 100 föräldrar kommer                                                                                          

på väg mot arbete och egenförsörjning. 

Start februari 2018 

4 träffar per år

50 deltagare per träff 

Göteborgs Stad Arbetsmarknad & Vuxenutbildning, CSR Västsverige, Business Region Göteborg



Näringslivs initiativ

Sommartekniker

Helt nytt sommar-

jobbskoncept.

Pilot 2018, 25 juni – 6 juli                                                                                      

för 40 ungdomar                                                                                             

åk 8 och gymnasiet.

Samverkansinitiativ                                                                                       

med 8 parter.

Arbetar för en fortsättning                                                                                

och utökning. 



Webb

www.businessregiongoteborg.se/socialtansvar

http://www.businessregiongoteborg.se/socialtansvar


Hur kan ditt företag bidra?

✓ Dela med dig av kunskaper och erfarenheter från din bransch och ditt yrke

✓ Ge en inblick i arbetslivet och hur det är att jobba på din arbetsplats

✓ Prata om vad det innebär att driva företag

SAMTAL OCH FIKA - ARBETSPLATSBESÖK - PRESENTATION

Med en insats på 1-3 timmar kan ditt företag vara 

med stötta personer på vägen till arbete!

Aktiviteter där näringslivet behövs



ARBETSPLATSBESÖK



https://vimeo.com/290281019/2777989fb1

