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Slutrapport	Verifiering	ISO	26000:2010	
 
Forserum Safety Glass, 556937-0694, har genomfört egendeklaration för ISO 26000, SIS-SP 
2:2015, Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration  
 
Följande aktiviteter har ingått: 

• Genomläsning av material som utvecklats inom ledningssystemet för hållbarhet 
• Återkoppling på materialet 
• FSG justerat efter återkoppling 
• Genomgång av styrdokument för leverantörer 
• Personliga intervjuer på plats med anställda 
• Personliga intervjuer med ägare 
• Enkät genomförd med kunder 
• Rapport 
• Verifiering  

 
De genomförda aktiviteterna bekräftar att innehållet i egendeklarationen och i uttalandet ISO 
26000, SIS-SP 2:2015, överensstämmer med verkliga förhållanden.  
 
 
 
Jönköping 20201221 

 
Jenny Jakobsson 
Hållbarhetsstrateg 
Hållbarhetsteamet AB 
072-5610105 
jenny@adlignum.se 
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Delmoment verifiering Aktivitet Kommentar 

Genomgångna 
styrdokument 

Systematisk egendeklaration    ISO 
26000:2015 
Genomgång av ledningssystemet 
Strategiska styrdokument 
Alla policies 
Personalhandboken 
Rutiner 
Checklistor 
Leverantörsbedömning 
 

Egendeklarationen och alla 
styrdokument är gedigna, väl 
genomtänkta och har en logisk 
koppling i hela 
verksamhetskedjan. Alla bilagor 
är korrekt hänvisade till. 
Verksamhetsledningssystemet är 
väl utformat och det finns 
rutiner för uppföljning, 
utvärdering och förbättring 

Leverantörer Genomgång av leverantörsbedömning 
Genomgång av Code of Conduct 
Genomgång av information om 
glasleverantörer 

FSG har utvecklat nya rutiner 
för att ta ansvar i leverantörsled, 
genom att samla in information 
och ställa krav. 

Kunder Genomförd enkät  
 

Se separat rapport hos FSG 

Anställda Intervju med fem anställda 
Alfred,  Förman 
Erika, HR 
Daniel, produktionsledare 
Per, nyanställd 
 

De anställda bekräftar  att 
ambitionen med hållbarhet är 
viktig.  De är insatta och 
kunniga och ger uttryck för en 
känsla av att vara del i något 
som gör skillnad. Deras kunskap 
och förståelse har ökat sedan 
hållbarhetsarbetet intensifierats.  

Ägare Michael Fransson, Draft Invest Ägare 
och styrelseledamot 
Stefan Johansson, Ägare och VD 
Mats Andersson, Ägare, 
styrelseledamot och anställd i FSG 

Det finns en stor samstämmighet 
om att Hållbarhet är viktigt och 
att det genomsyrar företaget. 
Beslutsordningen är tydlig och 
direktiven från styrelsen till 
verksamhetsledningen är 
tydliga. 

 
 
Områden att utveckla: 

• Tydligare plan för att minska totala klimatpåverkan 
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• Tydligare plan för att säkerställa att inte mänskliga rättigheter kränks hos 
underleverantörer i andra och tredje led.  

 
 


