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

verifierad enligt SIS/TS 3:2021, den 7:e juni 2021, 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 verifering 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 MINC AB verksamhet i Malmö.



Bedömning & Utlåtande

Minc är ett kommunalt bolag som bildades av Malmö stad 2002 för att driva innovation i Malmö stad
och är därmed ett av Skandinaviens första inkubatorprogram. Minc omfattas därmed av Malmö stads

samhällsansvar.

Minc har valt att integrera hållbarhet och i synnerhet de globala målen för hållbar utveckling i sin
affärsstrategi och affärsmodell, vilken omfattar hela verksamheten i Malmö. Det framgår således

tydligt att ledning inklusive styrelse prioriterar hållbarhetsarbetet och anser att det är en viktig faktor
i företagets fortsatta utveckling.

2021 genomförde Minc sin första verifiering och i år har en re-verifiering av hållbarhetsarbetet gjorts.

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 tidigare.  En hög transparens råder och en god affärsmässig etiskt
uppförande kan skönjas inom hela verksamheten.

Arbetssättet från ledning, strategi, aktiviteter och kontinuerlig uppföljning och utvärdering ger Minc
goda förutsättningar för att nå satta mål för hållbar utveckling och maximering av verksamhetens

bidrag till hållbar utveckling. Minc tar genom denna re-verifiering ytterligare ett kliv i sitt
hållbarhetsarbete.



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,

Helena Wiktor.

Eva Vati, VD & Beslutsfattare VERIFY Agency of Sweden AB

Bjärred, 2022-06-07


