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EFFEKTIVARE BYGGARBETSPLATS
ÖKAD TRIVSEL BLAND DE ANSTÄLLDA

ETT SOCIALT HÅLLBART GÖTEBORG
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Göteborg växer. Flera infrastrukturprojekt är påbörjade och många nya planeras.  
Under flera år framöver kommer Göteborg att vändas upp och ner vilket påverkar 
framkomligheten i trafiken och försvårar distributionen av varor. Detta ställer höga 
krav på logistiken vid byggarbetsplatserna. Bristen på arbetskraft riskerar också att 
driva upp lönerna varför det blir än viktigare att säkerställa personaltillgången och  
att behålla sina medarbetare.  

Våra tjänster inom Byggservice innebär att byggföretagen får en renare, säkrare
och effektivare byggarbetsplats samt nöjdare medarbetare. 

Vi utför slutstädning, ombesörjer lokala transporter, städar arbetsbodar och
agerar hantlangare. Vi håller rent på arbetsplatsen, packar upp, forslar bort material, 
skottar vägar och mycket annat. Vi plockar fram material och redskap för att  
förbereda nästa dags arbete. 

Via vår cateringverksamhet kan vi också köra ut mat eller fruktkorgar till bygg- 
arbetsplatsen. 

För de företag som vill dokumentera bygget kan vi erbjuda ett filmteam.  

KAN DET BLI BÄTTRE?

Hela vårt tjänsteutbud hittar du på socialtrade.se/index.php/tjanster/
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Anläggning av gräsmattor, planteringar med mera

Bemanning/Underleverantör  

Bilvård av företagets bilpark     

Bortforsling av material

Bryta upp förpackningar

Bud & Transporter

Byggstäd/logistik

Catering

Enklare reparationer/quick fix

Fasadrenoveringar

Förberedelser för nästa dags arbete

Fönsterputs

Inhägnader

Kakelsättning (certifikat för våtrum finns)

Målning & Tapetsering

Pallhantering – köp/reparation/försäljning

Plattsättning

Slutstäd

Snickeri

Snöskottning, sandning och saltning

Våtrum (certifikat finns)

SOCIAL TRADE – GÖTEBORGS NYTTIGASTE FÖRETAG!  Vi är ett sälj- och marknadsföringskooperativ som ägs av sociala företag i Västsverige. Våra ägare har  
tillsammans 150 medarbetare och omsätter 80 miljoner kronor. Vid de olika verksamheterna praktiserar och arbetstränar dessutom cirka 400 personer.
Social Trade är ett icke vinstdrivande företag som erbjuder ett stort utbud av tjänster till bland annat byggföretag.

EXEMPEL PÅ VAD VAD VI KAN ERBJUDA
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KOMBINERA AFFÄRSNYTTA OCH TRIVSEL FÖR DE ANSTÄLLDA MED SAMHÄLLSNYTTA
SÅ ATT GÖTEBORG KAN BLI EN MER SOCIALT HÅLLBAR STAD ATT LEVA OCH BO I.
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SOCIAL TRADE, BUSINESS FOR INCLUSION 
– NOT FOR PROFIT
Segregationen och utanförskapet i Göteborg är ett jätteproblem.

Genom att erbjuda slagkraftiga lösningar inom serviceområdet stödjer vi våra  
kunders kärnverksamheter samtidigt som de sociala företagen kan expandera och 
anställa fler som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det är det vi kallar Business for inclusion.

VAD ÄR ETT SOCIALT FÖRETAG?
Ett socialt företag bedriver självständig affärsverksamhet med samhälleliga mål.  
Det huvudsakliga syftet är att skapa arbete och försörjning till personer som har varit 
utan arbete en lång tid. Vägen in i samhället via ett socialt företag kan börja med  
arbetsträning eller praktik och efterföljande anställning. Så småningom kan man  
ansöka om att bli delägare. Företagets vinst återinvesteras i verksamheten så att fler
nya jobb kan skapas.

1000 JOBB I SOCIALA FÖRETAG FÖRE 2020
Före år 2020 ska 1 000 personer som står utanför arbetsmarknaden ha fått  
stadigvarande jobb och meningsfulla arbetsuppgifter i sociala företag. Det är vårt 
övergripande mål.

VARFÖR VÄLJA SOCIAL TRADE?
• En kontaktväg in till många olika sociala företag – cirka 60 tjänster under ett tak

• Varje affär bidrar till såväl kundnytta som medarbetarnytta och samhällsnytta

• Jobben utförs av motiverade och kunniga medarbetare

• Våra kunder stärker sin attraktionskraft som leverantör och arbetsgivare

VAD KOSTAR DET?
Vår prissättning utgår från en normbaserad timkostnad där vi ligger mittemellan de 
lägsta och genomsnittliga priserna på marknaden.

Kostnaden per timme varierar beroende på uppdragets komplexitet och baseras på 
typ av tjänst samt om uppdraget är enstaka eller återkommande.

Timpriset omvandlas i de allra flesta fall till ett effektivpris, per styck, per månad  
eller dylikt.

VILL DU VETA MER?

Gå in på www.socialtrade.se eller ta
direktkontakt med Claes Jarl på
070-296 52 89, claes@socialtrade.se


