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UTTALANDE 
HSB Göteborg har som mål att vara den bäst ansedda aktören i boendebranschen. Att 
arbeta aktivt med socialt ansvarstagande enligt standarden ISO 26000 - och sträva efter 
att maximera vårt bidrag till hållbar utveckling - är ett konkret förbättringsarbete och en 
verksamhetsutveckling som tar oss närmare målet.  

HSB Göteborg är en medlemsstyrd kooperation med den sociala nyttan i fokus. Vinsten är ett medel för att nå detta 
sociala syfte – att skapa det goda boendet. Den parlamentariska styrningen där regeln ”en medlem – en röst” gäller, 
ger oss en historia i att lyssna på vår omvärld och låta medlemmar i stor utsträckning styra verksamheten. Vi är vana 
vid att ständigt balansera den egna organisationens expertkompetens med den folkliga styrningen. Att ta steget från 
medlemsdialog till intressentdialog har sedan 2004 varit satt i system hos oss på HSB. 

Våra kärnvärderingar sedan 2002 - ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan) - spelar 
en aktiv roll i hur verksamheten drivs. Värderingen ”Hållbarhet” har genom arbetet med ISO 26000 fått en ytterligare 
skärpning genom att ISO 26000:s grundläggande principer om ansvarighet, transparens, etiskt uppförande, 
intressentrespekt och mänskliga rättigheter skrivits in i vår övergripande ansvarspolicy och uppförandekod. 
Kärnvärdet ”Samverkan” har sin grund i HSB:s organisationsform – federationen – vilket gör att vi har en mycket 
stor och lång erfarenhet av dialog med olika intressenter innan beslut fattas. HSB drivs framåt genom samverkan, 
såväl internt som med externa intressentgrupper. 

HSB Göteborg har sedan 2005 aktivt bidragit till HSB:s gemensamma hållbarhetsrapportering där de viktigaste 
hållbarhetsfrågorna enligt intressenternas (medlemmarnas, medarbetarnas, kundernas, partners/leverantörers samt 
samhällets) synpunkter i intressentdialog avgjort innehållet och därmed säkerställt dess väsentlighet. HSB Göteborg 
har i arbetet med ISO 26000 kunnat fördjupa denna analys genom att utnyttja de sju ansvarsområden som standarden 
pekar ut. En genomgång av samtliga ansvarsområden, delområden och bör-satser visar att HSB Göteborg har en 
anpassad verksamhetsstyrning i förhållande till de krav som ställs och vi uppfyller väl kraven på arbetsmiljö, 
samhällsengagemang och konsumentfrågor. Genomlysningen har resulterat i en slutlig prioritering - där vi under 
föreliggande verksamhetsperiod i tillägg till det redan strategiskt viktiga ansvarsområdet ”miljö” – har valt att 
fokusera på ”mänskliga rättigheter” och ”goda verksamhetsmetoder”. Det är inom dessa områden vi under den 
närmaste tiden bör arbeta för att snabbt bli bättre. 

Prioriteringen som genomförts i enlighet med ISO 26000 har haft som syfte att maximera HSB Göteborgs bidrag till 
hållbar utveckling, dvs. göra mer av de saker där vi som i första hand svenskt bolag kan påverka mest. Exempel på 
konkreta aktiviteter som konsekvens av prioriteringen är: 

Miljö: Intensifiering av arbetet med utveckling av energieffektiviseringstjänster, beslut om att alla nyproducerade 
bostäder skall ha miljöklassning ”Silver” 

Mänskliga rättigheter: Skärpning av inköpspolicy samt utbildning i mänskliga rättigheter för anställda kopplat till 
personligt agerande 

Goda verksamhetsmetoder; Uppstart av Ansvarsstafetten – ett dialogforum för aktörer i boendebranschen i 
Västsverige, utbildning av organisation i anti-korruptionsarbete 

Noteras bör att, förutom ovanstående prioriterade ansvarsområden, en av HSB Göteborgs viktigaste möjligheter till 
positiv påverkan är det inflytande vi som organisation kan ha som gott exempel inom vår egen federation – HSB. 
HSB påverkar mer än en halv miljon svenskars liv varje dag. 

Att lämna denna Egendeklaration är ett naturligt steg i att konkretisera och tydliggöra HSB Göteborgs kontinuerliga 
ansvarsarbete och ständiga strävan efter att förbättra oss för att bidra till ett bättre samhälle och en friskare planet. Vi 
uppfyller kraven på rapportering enligt ”Svensk specifikation SIS-SP 2:2013 Systematisk egendeklaration – Socialt 
ansvarstagande” och har verifierats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Lars Göran Andersson   Lena Carlberg 

vd HSB Göteborg    ordförande HSB Göteborg 

Ovanstående skrivning diskuterades och beslutades vid strategiska ledningens möte 27 mars 2013. 
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