
DVel AB har fått sin egendeklaration SIS/TS 2:2021 till SS-EN ISO 26000:2021,

verifierad enligt SIS/TS 3:2021, den 7:e februari 2023, som visar på organisationens

samhällsansvar för att maximera bidraget till hållbar utveckling.

Egendeklarationens trovärdighet och överensstämmelse med verkliga förhållanden,

har verifierats av VERIFY Agency of Sweden AB med ackrediteringsnummer 10482

och är ackrediterat av Swedac för verifiering för ISO/IEC 17029:2019.

Egendeklarationen består av ledningens uttalande och organisationens svar på

frågorna i SIS/TS 2:2021, som utgår från SS-EN ISO 26000:2021 Organisationers

samhällsansvar (social responsibility) – Vägledning.

Avgränsning har varit DVel AB verksamhet i Lund.



Bedömning & Utlåtande

DVel AB bedöms uppfylla kraven i SIS/TS2:2021.
DVel beaktar och jobbar aktivt med principerna för samhällsansvar både internt med de anställda
samt externt med kunder, leverantörer och andra prioriterade intressenter. Företaget utgår i detta

arbete från de sju principerna i ISO 26000 där en tydlig ledning och ansvarsfördelning finns i
verksamheten. Inom företaget råder en hög transparens där ett gott affärsmässigt och etiskt

uppförande kan skönjas.

DVel har sedan flera år tillbaka arbetat med hållbarhet i åtanke inom flera områden och tog under
2022 ett helhetsgrepp med att integrera hållbarhet i affärsstrategin. Detta har gjorts genom att ta

in extern hjälp samt genom utbildning av personal.

Följande hållbarhetsmål från Sustainable Developments Goals är identifierade som fokusområden för
DVel:

Hållbarhetsmål 4. God utbildning

Hållbarhetsmål 5. Jämställdhet

Hållbarhetsmål 9. Hållbar industri, innovation & infrastruktur

Hållbarhetsmål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Företaget har ambitiösa mål med sitt hållbarhetsarbete och har ambitionen att ligga långt framme i
sin bransch, varför arbetet präglas av agilt arbetssätt med ständigt lärande och anpassning. Arbetet
med hållbarhet kommuniceras via webb, social media och aktiviteter, vilket ytterligare kommer att

bidra till att sprida kunskap om arbetet.



Allmänna villkor

Detta utlåtande måste förnyas inom tolv månader från datumet nedan. Utlåtandet kan komma att

återkallas innan giltighetstidens slut om fakta tillkommit som visar att organisationens

samhällsansvar minskat.

När egendeklarationen kommuniceras publikt ska detta ske tillsammans med verifieringsorganets

utlåtande.

Beslut i detta ärende har fattats av VD och beslutsfattare, Eva Vati efter föredragning av Lead Auditor,

Robert Bengtsson.

Eva Vati, VD & Beslutsfattare VERIFY Agency of Sweden AB

Lund, 2023-02-07


