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med sammanfattning av resultat från verifiering av egendeklaration om socialt ansvarstagande för 

 

 

HSB Göteborg 
Systematisk egendeklaration – socialt ansvarstagande 

Uttalande daterat 2018-10-23  

  

 

HSB Göteborg har genomfört en egendeklaration – socialt ansvarstagande.  
Egendeklarationens trovärdighet och överensstämmelse  

med verkliga förhållanden har verifierats av RISE. 
Egendeklarationen består av ledningens uttalande och svaren på de  

77 frågorna i SIS-SP 2:2015 som utgår från SS-ISO 26000:2010. 

 

 

Sammanfattning av resultat från verifieringen 

RISE Certifiering har vid verifieringen av egendeklarationen skrivit en rapport, beteckning 
558200, daterad 2018-11-21. 

De 77 frågorna i egendeklarationen är besvarade på ett trovärdigt sätt. Vidare 
överensstämmer HSB Göteborgs uttalande med verifieringsresultatet av 
egendeklarationen och deras operativa arbete med SS-ISO 26000:2010. Kopplingen till 
redovisande dokument styrker det de säger och är lätta att följa. 

Det övergripande ställningstagandet för socialt ansvarstagande är fastställt på såväl 
styrelse- som ledningsnivå och tydliggörs i policies och uppförandekod. Dessa lyfter och 
tydliggör att organisationen respekterar och beaktar de sju principerna i SS-ISO 
26000:2010. 

Fördjupad intervju har under verifieringen skett med personal i ledande befattningar. 

HSB Göteborg har valt att begränsa sig till första ledet i leverantörs- och 
entreprenörskedjan i denna egendeklaration.  

Vid verifieringen har ingen förhöjd risk inom något av de sju huvudansvarsområdena inom 
ISO 26000:2010 identifierats. 

 

Bengt Jonsson, verifieringsledare, RISE Certifiering 
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Beslut från RISE Certifiering 

HSB Göteborgs Systematiska egendeklaration – socialt ansvarstagande med Uttalande daterad 23 
oktober 2018 uppfyller krav på tillämplighet/överensstämmelse och riktighet.   

HSB Göteborg baserar sitt sociala ansvarstagande på riktlinjer i standarden ”SS-ISO 26000:2010 
Vägledning för socialt ansvarstagande” och redovisar hur de har tillämpat standarden via speci-

fikation ”SIS-SP 2:2015 Systematisk egendeklaration – Socialt ansvarstagande”.  

Egendeklarationen omfattar HSB Göteborg. 
HSB Göteborg har valt att begränsa sig till första ledet i leverantörs- och entreprenörskedjan i 

denna egendeklaration. Egendeklarationen är verifierad av RISE Certifiering. 

Allmänna villkor 

Detta uttalande måste förnyas inom tolv månader från datum nedan. Uttalandet kan återkallas i 

förväg, om det visar sig att fakta som uppkommer minskar organisationens sociala ansvarstagande. 

När egendeklarationen kommuniceras publikt ska detta ske ihop med RISE Certifierings uttalande. 

Verifieringsmetodik 

Verifieringen av egendeklarationen och uttalandet har genomförts genom granskning av verifikat 

samt med intervjuer med ledning, nyckelpersoner och personal från olika nivåer i organisationen. 

Intervju har under verifieringen skett även med representanter från utvalda intressenter: kund (brf), 

leverantör, medarbetare och skyddsombud. 

RISE Certifiering har inte verifierat HSB Göteborgs övriga kommunikation runt socialt 
ansvarstagande.  

Uttalandet publiceras på www.ri.se/Certifiering. Där är även HSB Göteborgs uttalande samt 
frågor och svar på de 77 frågorna i SIS-SP 2:2015 publicerat. 
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