
Rapport för re-verifiering av Minc AB enligt SIS/TS 2:2021

Inledning
Denna rapport gäller re-verifiering av Minc AB.  Karin Lintrup, Head of Sustainability, har svarat på de frågor som ingår i
egendeklaration enligt SIS/TS 2:2021 för Mincs räkning.

Syftet med denna rapport är att summera den re-verifiering som gjorts samt ge rekommendationer för Mincs fortsatta
hållbarhetsarbete.

Metodik
Re-verifieringen startade med ett granskningsmöte, 2022-05-01 där beslutsfattare Eva Vati och Lead Auditor Helena Wiktor
på Verify Agency AB säkerställde att den tidigare verifieringen har genomförts i linje med överenskommelsen (offert och
planering) och verifieringsprogrammet i sin helhet samt att det finns tillräckligt med bevismaterial (dokument, svar på
egendeklarationsfrågorna och intervjuerna).

Därefter fick Karin Lintrup en länk med egendeklarationens frågor som besvarades inom en vecka. På förfrågan
kompletterade Minc AB med ytterligare dokumentation. Lead Auditor Helena Wiktor gjorde därefter en intervju med Karin
Lintrup 2022-05-24 där svaren i egendeklarationen genomlystes med hänsyn taget på bevis och dokumentation i de svar där
förändringar skett sedan den senaste egendeklarationen gjordes.

För att kunna verifiera egendeklarationen har följande metodik använts:

● Granskning av relevant dokumentation samt egendeklaration. Riktigheten i organisationens uttalande och svar på
egendeklarationsfrågorna. Detta har gjorts av Lead Auditor genom intervju och check mot dokument som styrker
svaren som har getts både i egendeklarationen och i intervjun.  

● Jämförelse av svar i egendeklarationen med vad som anges på Mincs hemsida och i övrig relevant dokumentation.
● En timmes separat intervju med Karin Lintrup genomfördes, där Lead Auditor ställde frågor och säkerställde bevis

för de svar som angivits i egendeklarationen.
● Intervjufrågorna berörde de svar i egendeklarationen som markerats med att förändring skett sedan den senaste

egendeklarationen inkl. spårbarhet till utgåva.
● En bedömning av trovärdigheten i de metoder som organisationen beskriver, skriftligt och muntligt, att de använder

för att ta fram egendeklarationen, har gjorts och bedöms vara tillförlitlig. Dokumenterat bevis på metoderna har
uppvisats till Lead Auditor på Verify Agency. 

Observationer
1. Det fanns ingen tillgänglig dokumenterad internkontrollplan att visa upp. Karin Lintrup mejlade in denna efter

intervjun.
2. Under intervjun saknades också ett dokument som påvisar hur man följer upp klagomål och

entreprenörsprogrammet i stort enligt det svar man redovisat i egendeklarationen. Detta dokument mejlades in via
epost efter intervjun.

3. Enbart start-ups/entreprenörerna ges i dagsläget insyn i Mincs hållbarhetsarbete. Övriga intressenter kommer att
erhållas insyn under kommande år.

4. Whistleblowing-policy saknas fortfarande men det ligger i planen att implementera det system som Malmö Stad
börjat använda i augusti 2022.

5. VD byte har skett i november 2020 vilket har lett till att det interna hållbarhetsarbetet har saktats ned och att en
uppdatering av företagets strategi nu pågår. En ny hållbarhetsansvarig håller på att rekryteras in till verksamheten
som ska arbeta 100 % med hållbarhetsfrågorna till skillnad från 50% för tidigare medarbetare.

Samtliga observationer besvarades under intervjun den 24 maj 2022 samt efterföljande mejl.
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Rekommendationer

Minc AB sammanfattar sina lärdomar kring hållbarhetsarbetet med att de nu har börjat att standardisera och formalisera
hållbarhetsarbetet för att det inte ska vara individberoende i framtiden. Arbetet med ISO26000 har hjälpt dem att skapa en
struktur för förbättringsarbete på en bra hanterbar nivå samt hjälpt Minc att hålla rätt fokus i hållbarhetsarbetet.

Det viktigaste och bästa som har skett under året är att entreprenörerna har kommit i gång med att integrera och bygga in
hållbarhet i affären, vilket Minc har fått mycket positiv respons på.

För ett fortsatt framgångsrikt arbete och en eventuell verifiering med ISO26000 och hållbarhetsarbetet i stort som påbörjats
rekommenderas följande:

1. Idag ges endast en intressentgrupp, start-ups/entreprenörer, insyn i Mincs hållbarhetsarbete.

Rekommendation: Gör en ordentlig identifiering av samtliga intressenter och planera för att ge övriga intressenter
insyn i hållbarhetsarbetet.

2. På grund av VD byte har företagets interna hållbarhetsarbete saktats ned och uppdatering av strategin pågår.

Rekommendation: Fortsätt med det fina hållbarhetsarbete som ni gör mot entreprenörerna men lägg också fokus
på att införliva det interna hållbarhetsarbetet i den nya uppdaterade strategin som nu tas fram.

Bedömning av efterlevnad enligt SIS/TS 2:2021
Lead Auditor har bedömt riktigheten i organisationens uttalande genom att säkerställa egendeklarationssvaren mot
tillhandahållna svar och uppvisade dokument i egendeklarationen i enlighet med TS2:2021 samt via intervjuer i steg 1 och
kompletterande av ett fåtal dokument i steg 2.  

Minc AB bedöms uppfylla kraven i SIS/TS2:2021 vad gällre re-verifiering av egendeklarationen. Minc beaktar och jobbar
aktivt med principerna för samhällsansvar både internt med de anställda och entreprenörer i inkubatorn och andra prioriterade
intressenter. Arbetet med entreprenörerna har kommit längre än med det interna hållbarhetsarbetet och övriga
intressentgruppers insyn och delaktighet. Företaget utgår i detta arbete från de sju principerna i ISO26000. En tydlig ledning
och ansvarsfördelning finns i verksamheten och en ny hållbarhetsansvarig håller på att rekryteras in på 100% i stället för 50%
som innan.  En hög transparens råder och en god affärsmässig etiskt uppförande kan skönjas inom hela verksamheten.

Rapport sammanfattad av:
Helena Wiktor
31 maj 2022
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