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För en enklare vardag, hållbar
ekonomi och ett uthålligt samhälle
Empati och ett stort socialt engagemang var viktiga drivkrafter när
Sparbanksidén kom till för över 200 år sedan. Sparbanken Skånes
verksamhet är fortfarande baserad på denna idé och vi är övertygade
om att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en
hållbar utveckling. Hållbarhet ligger djupt i våra rötter, vilket våra
grundläggande värderingar vittnar om. Vi vill därför ta en aktiv roll
tillsammans med våra intressenter för att värna om de mänskliga
rättigheterna, bekämpa korruption och främja respekten för miljön.
Utmaningen i en stor organisation är att varje dag leva som vi lär.

Hållbarhet
i allt vi gör

”På Sparbanken Skåne strävar vi efter att integrera hållbarhetsaspekterna
i allt vi gör. Omtanke i våra relationer och ett långsiktigt förhållningssätt
till omvärlden är förutsättningar för framgång. Vi ser Skåne som en
tillväxtregion med många möjligheter – och givetvis vill också vi bidra
till en framtid som är bra för såväl oss som kommande generationer.”
Bo Bengtsson, VD

Varje dag,
året om

”I en modern sparbank som Sparbanken Skåne, har hållbarhetsarbetet
många dimensioner. Under 2018 fortsätter och intensifieras arbetet
med att väva in hållbarhetansvaret i de vardagliga aktiviteterna, vilket
vi berättar mer om på följande sidor. Detta är Sparbanken Skånes första
hållbarhetsredovisning och vi är stolta över att få berätta om vårt
hållbarhetsarbete. Vill du veta mer, är du välkommen att kontakta
mig via e-post.”
Ingelise Gudmann,
Hållbarhetsansvarig, e-post: ingelise.gudmann@sparbankenskane.se
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OM BANKENS HÅLLBARHETSARBETE

Spara är ledordet
Sparbanksveckan lanserades 1958 under parollen ”Välstånd
spirar där många sparar”. Med detta arv och med ordet
sparbank i firmanamnet är det naturligt att ”spara” är ledordet
för Sparbanken Skånes hållbarhetsarbete och samhällsansvar.
I Sparbanken Skåne vill vi verka för att det ska vara lika
naturligt att spara och hushålla med våra gemensamma
resurser som att spara till pension och semester.
Affärsidé – Varumärkeslöfte - Mission - Vision
Sparbanken Skånes verksamhet är baserad på Sparbanksidén från
tidigt 1800-tal, och därför är det en självklarhet att vi satsar tid,
kraft och pengar i de människor och företag som finns där banken
verkar. Detta är en vital del av vår affärsidé som återspeglar sig i
vårt varumärkeslöfte, vår mission och i vår vision.

Grundläggande värderingar
Sparbankens värderingar utgör ryggraden i vår företagskultur. De
är kompassen för vår etik och moral som vägleder våra handlingar
och beslut, både som företag och som enskilda medarbetare. Vår
verksamhet bygger på Sparbankstanken; att hjälpa människor
att förverkliga sina idéer genom en sund ekonomi, stimulera till
sparande och att bankens överskott kommer till nytta för orten
och därmed bidra till lokalsamhällets utveckling. För att förverkliga
detta arbetar vi utifrån värderingarna:

Etik och moral
Etik, moral och regelefterlevnad är begrepp som utgör grunden
för såväl vårt dagliga arbete som för den långsiktiga utvecklingen
av Sparbanken Skåne. Våra möjligheter att ytterligare stärka vår
position i Skåne förutsätter att vi alltid agerar utifrån bankens
värderingar.
Banken prövar därför varje affär utifrån, lagar, förordningar och
etiska normer och förhållningssätt. Det innebär bland annat att vi:

• Ta initiativ. Vi är ambitiösa, omtänksamma och engagerade,
både som kollegor och som partners för våra kunder och övriga
intressenter.
• Vara öppna. Vi ska vara utåtriktade, relationsskapande och
tillgängliga. Vi ska vara ärliga, öppna och synliga i det lokala
samhällets utveckling.

• endast ger och tar emot gåvor och representation inom ramar för
rådande lagstiftning, vedertagen praxis och god affärssed

• Vinna förtroende. Trovärdigheten är vårt viktigaste kapital, och
den bygger på vår kunskap och erfarenhet i kombination med hur
vi bemöter omvärlden. Vårt arbetsklimat ska präglas av glädje och
respekt för varandra.

• tar avstånd från all form av korruption, utpressning och mutor
• bedömer kundernas hållbarhetsrisker i kreditprocessen
• kräver att våra leverantörer skriver under vår uppförandekod

Mål och inriktning
Målet med hållbarhetsarbetet är att bidra till ett uthålligt samhälle

• avstår från affärer som inte är i linje med bankens policyer
• motverkar att banken utnyttjas för penningtvätt och
terrorismfinansiering

med en sund och hållbar ekonomi för kunderna, banken och för
samhället. Hållbarhetsarbetet ska också bidra till att banken
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Utifrån styrelsens inriktningsbeslut konkretiseras
hållbarhetsarbetets tillvägagångssätt i mål, riktlinjer och
handlingsplaner inom flera ansvarsområden såsom Ekonomiskt,
Miljömässigt samt Socialt & Etiskt ansvar.

Vår mission
Vi ska vara en bank som skapar värde för våra kunder
och bidrar till den lokala samhällsutvecklingen i Skåne

Vår vision
En aktiv bank för en enklare vardag och hållbar ekonomi
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OM BANKENS HÅLLBARHETSARBETE

Vår affärsmodell
Sparbanken Skånes affärsmodell grundar sig på
sparbanksidén. Vår värdekedja består i sin enklaste form
av att sparande omvandlas till utlåning som i sin tur
bidrar till att människor kan uppnå sina drömmar,
företag kan investera och att samhället kan utvecklas.
Sparbanken Skåne har sitt säte i Lund och banken verkar idag i
15 skånska kommuner, med kontor grupperade i sex bankområden.
Med hjälp av Kundcenter (telefonbank) och digitala kanaler
har banken även möjlighet att följa med kunderna utanför det
geografiska område där bankens kontor finns. Verksamheten, som
är lokalt förankrad, ska medverka till samhälletsutvecklingen, vilket
vi ser som en konkurrensfördel.
Kunderbjudandet består av försäljning och rådgivning inom
sparande, utlåning, betalningar och försäkringar, vilket även
inkluderar förmedling till andra finansiella aktörer. Kunderna utgörs
till största del av privatkunder samt små- och medelstora företag,
kommuner och landsting samt andra organisationer.
Sparbanken Skåne ägs till huvuddelen av tre lokala
sparbanksstiftelser. De säkerställer att viktiga beslut fattas här
i Skåne. De är också kulturbärare av sparbanksidén och ser till
att vinsten från banken kommer samhället till godo. Läs mer om
stiftelsernas projekt på sidan 26.
Bankens hållbarhetsansvar kan även skönjas i bankens
finansieringsstrategi som visar på en låg riskprofil och en

diversifierad finansiering. Tillsammans med våra långsiktiga
ägare ger detta en stabil, lönsam och hållbar bank, vilket är en
förutsättning för vår målsättning att ha relationer med våra
intressenter över lång tid. Just att banken är stabil och lönsam är en
väsentlig frågeställning för bankens intressenter, men anses många
gånger också vara en självklarhet.
Den huvudsakliga finansieringskällan består av inlåningsmedel
från allmänheten även om den idag är mer varierad. I mars 2017
fick banken tillstånd av Finansinspektionen att ge ut säkerställda
obligationer och i slutet av september genomfördes den första
emissionen. Nu kan banken öka närvaron på kapitalmarknaden och
bredda upplåningen ytterligare och därmed bibehålla en låg risk på
skuldsidan. Låga upplåningskostnader är en viktig konkurrensfaktor
för att fortsatt kunna skapa attraktiva kunderbjudanden.
För att uppnå skalfördelar har vi ett etablerat och långvarigt
samarbete med Swedbank som bland annat ger tillgång till ett
brett produktsortiment med kostnadseffektivt IT-stöd. Genom
samarbetet kan vi erbjuda våra kunder en modern internet- och
mobilbank samt ett rikstäckande kontorsnät för enklare tjänster.

Ett starkt lokalt ägande
Sparbanken Skåne ägs till 78 procent av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826.
Resterande 22 procent ägs av samarbetspartnern Swedbank.
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Styrning och organisation

OM BANKENS HÅLLBARHETSARBETE

Efterlevnad av gällande regler, inklusive hållbarhetsaspekterna,
utgör en grundläggande förutsättning för bankens förtroende
och är därför en naturlig del av kulturen och affärsverksamheten.
Sparbankens styrelse
Sparbankens styrelse är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet och
fastställer policyer för hur verksamheten ska bedrivas. Styrelsen har
tre beredande organ, varav Risk-, Kapital- och Revisionsutskottet
har ansvar för att följa upp eventuella brister i organisation och
rutiner utifrån styrning, kontroll, riskhantering och regelefterlevnad.
Det finns även utsedda styrelseledamöter med speciellt fokus på
hållbarhetsfrågor.

• Miljöombud finns inom samtliga bankområden och utvalda
avdelningar med uppdrag att medverka till att miljöarbetet
levandegörs på den lokala arbetsplatsen
• Varje chef/verksamhetsansvarig ansvarar för att tillämpa
bankens riktlinjer och instruktioner i den egna verksamheten
• Samtliga medarbetare ska känna till och följa bankens riktlinjer
och instruktioner i syfte att bidra till en hållbar bankverksamhet
Styrdokument
I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten
har styrelsen fastställt policyer och instruktioner för verksamheten.
Följande områden regleras särskilt i olika styrdokument.

VD
VD är högsta chef för banken, och är enligt lag ansvarig för och ska
löpande leda banken och övervaka dess utveckling, allt i enlighet
med de riktlinjer och policyer som fastslagits, samt rapporterar till
styrelsen. VD ansvarar även för att fastställa instruktioner och
rutiner samt för att utse bankledning och Hållbarhetansvarig.

• Compliance
• Ersättningsregler
• Etik och moral

Hållbarhetsansvarig
Hållbarhetsansvarig är direkt underställd VD och ansvarar för att ta
fram metoder för hur miljöarbetet ska bedrivas. Hållbarhetsansvarig
har även funktionsansvaret för att miljöarbetet sker i enlighet med
Hållbarhetspolicyn och Miljöledningssystemet.

• Finans- och kapitalhantering
• Hållbarhet
• Intern styrning och kontroll
• Intressekonflikter

Ledande befattningshavare
Varje chef i bankledningen är ansvarig inför VD och ansvarar för
hållbarhetsfrågor inom respektive ansvarsområde; Kreditchefen för
utlåningsverksamheten, Affärschefen för Spara- och Betalaaffären,
Chef HR för medarbetarperspektiven. I bankledningen finns även en
särskilt utsedd befattningshavare som ansvarar för åtgärder mot
korruption, penningtvätt och terrorismfinansiering.
Utöver dessa har Chef Marknad & Försäljning ansvar för
hållbarhetsaspekterna kring bankens samhällsengagemang.

• Investeringsrådgivning
• IT- och Informationssäkerhet
• Klagomål
• Kontinuitet och beredskap
• Kredithantering
• Riskhantering
• Säkerhet
• Utlagd verksamhet

Övriga ansvariga

• Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

• Miljösamordnaren samordnar miljöarbetet och skapar möjligheter
för förbättringar
• Miljöjuristen ansvarar för efterlevnad av lagar inom området
hållbarhet/miljö
8
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Riskhantering och regelefterlevnad
Sparbanken Skåne arbetar utifrån en modell med tre försvarslinjer; Affärsverksamheten, Riskkontroll och Compliance, samt Internrevision.
Styrelsen (mål, ramar strategier och helhetsansvar)

Första försvarslinjen
Affärsverksamheten

Andra försvarslinjen
Kontrollfunktionen

Tredje försvarslinjen
Revision

• Äger risker
• Efterleva externa och interna
regler
• Identifierar, hanterar och
rapporterar risker
• Implementerar och utför
kontrollprocesser
• Implementering av externa och
interna regler

• Stödja första linjen att
implementera externa och
interna regelverk
• Identifiera, analysera och
värdera risker
• Stödja första linjen och
styrelsen i frågor rörande
intern styrning och kontroll
• Kontrollera efterlevnaden

• Granskning, utvärdering av första
och andra försvarslinjen, riskhanteringssystemet, ramverket
för intern styrning och kontroll,
organisation och processer
• Uppföljning av
rekommendationer

Verkställande/
riskhanterande

Rådgivande/
kontrollerande

Icke verkställande/
säkerställande

• Affären (chefer och medarbetare)
• Supportfunktioner (Juridik,
Säkerhet, HR, m.fl.)

• Riskkontroll
• Compliance

• Internrevision

Affärsverksamheten äger riskerna och ansvarar för att identifiera
och hantera riskerna samt genomföra interna kontroller. Resultat
från de interna kontrollerna ska dokumenteras tillsammans med
föreslagna åtgärder. Som stöd till verksamhetschefernas kontroller
finns framtagna vägledningsdokument.

• Verksamhetsförändringar, så som nya/förändrade tjänster eller
produkter, ska prövas enligt en dokumenterad process (New
product approval process, ”NPAP”). Processen syftar till att
bedöma och utvärdera nytillkommande risker mot riskaptiten och
den interna kapital- och likviditetsutvärderingen.

Compliance har ett ansvar för att granska och följa upp att banken
följer externa och interna regler. Riskerna bevakas, analyseras och
rapporteras i särskild ordning till styrelsen.

• Mätmetoder och systemstöd ska vara anpassade till
verksamhetens behov, komplexitet och storlek.
• Alla väsentliga risker ska identifieras, kvantifieras, analyseras
och rapporteras. Risker som inte anses önskvärda eller för höga
ska förhindras eller reduceras.

Riskkontroll har ett ansvar för att identifiera, mäta, hantera,
kontrollera och rapportera alla väsentliga risker. Detta ska
löpande utföras i förhållande till den beslutade riskaptiten. I de
fall Riskkontroll identifierar brister i regelefterlevnaden eller ej
godtagbar riskutveckling, rapporteras dessa tillsammans med
rekommendationer om vad som behöver göras för att komma till
rätta med bristerna. Ansvaret för att åtgärda sådana fel och brister
har affärsverksamheten, ”första linjen”.

• Incidentrapportering ska vara väl fungerande och heltäckande
enligt en dokumenterad process.
• Det ska finnas tillräckliga resurser och kompetens för att uppnå
önskad kvalitet i både affärsaktiviteter och kontrollaktiviteter.
• Det ska finnas dokumenterade och kommunicerade beredskapsoch kontinuitetsplaner.

Principer och mål för att styra och hantera risker
Sparbanken Skåne hanterar och utvärderar sin exponering mot
de risker som verksamheten är utsatt för i enlighet med följande
övergripande principer:

• Riskfunktionen ska vara oberoende och ansvara för att löpande
identifiera och följa upp de risker som banken är eller kan
komma att bli exponerade mot.

• En hög riskmedvetenhet och sund riskkultur ska eftersträvas
inom hela banken. God riskkultur skapas genom en gemensam
värdegrund, bra mätmetoder, effektiv riskhantering men
framförallt genom gott föredöme från alla medarbetare och chefer.
• Varje medarbetare ska ha god förståelse för den egna
verksamheten och de risker som är förknippade med denna.
• Bankens vision, affärsidé och värderingar ska vara
utgångspunkter i riskhanteringen.
• Det ska finnas tydliga och dokumenterade interna rutiner och
kontrollsystem, inkl. ansvar och befogenheter.
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Intressent- och väsentlighetsanalys

OM BANKENS HÅLLBARHETSARBETE

Sparbanken Skåne finns nära kunderna med egna medarbetare,
egna kontor och eget kundcenter– det är stommen i vår
verksamhet. Det är utgångspunkten för att vi ska kunna lära
känna människorna, företagen och förutsättningarna på vår
hemmamarknad. Vi ska helt enkelt vara en tillgänglig bank.
Intressentdialog
I dialogen med våra intressenter har vi fått lära oss att det är
viktigt att banken är transparent och att vi tar initiativ, och vi
kan konstatera att öppenhet och initiativförmåga är nödvändiga
ingredienser för att skapa ömsesidigt förtroende.
Genom den årliga kundnöjdhetsmätningen (SKI - Svenskt
KvalitetsIndex) skapar banken sig en uppfattning om kundernas
syn på banken och vår verksamhet, vilket även inkluderar
hållbarhetsaspekter. Målet är att indexet ska vara högre än
branschgenomsnittet. Årets SKI-mätning visar bland annat att
service aldrig har varit så viktigt som nu, samt att den viktigaste
frågan inom service just är att ta initiativ.

Omvärlden
För att identifiera intressenter och väsentliga hållbarhetsaspekter
har vi genomfört en omvärldsanalys för att bedöma Sparbanken
Skånes verksamhet och hållbarhetsarbete i ett större sammanhang.
I ett antal workshops har vi identifierat trender, omständigheter
och drivkrafter i vår omgivning som kan ha påverkan på bankens
verksamhet, se nedan. Några faktorer berör oss i liten grad,
andra inspirerar oss, och några kan ha en större påverkan på
verksamheten och på bankens hållbarhetsarbete.
• Agenda 2030
• Digitalisering
• Fokus på informationssäkerhet

Väsentliga hållbarhetsaspekter
Med bankens affärsplan och intressentdialogerna som grund
har de väsentliga frågeställningarna prioriterats och valts ut i
interna workshops med medarbetare i olika roller och från olika
verksamhetsområden. Resultatet har förankrats i en styrgrupp
samt med utsedda styrelserepresentanter. De väsentliga
hållbarhetsfrågorna har grupperats i fem områden som presenteras
närmare i de följande avsnitten.

• Folkhälsoperspektivet
• Förändrade kundbeteenden
• Invandring
• Klimatfrågan
• Konkurrenter och nya finansiella aktörer
• Kundnöjdhet
• Medarbetarindex

• Hållbara affärer
- Ansvarsfull kreditgivning
- Digitaliserade banktjänster

• Molntjänster
• Mänskliga rättigheter

• Hållbara medarbetare
- Jämställdhet
- Hälsa & Arbetsmiljö

• Opinionsbildare & media
• Politiska beslut
• Regelkrav

• Miljömedveten bank
- Våra miljömål

• Ränteläget
• Sveriges miljömål

• Samhällsansvar
- Lokalt samhällsengagemang

• Urbanisering
• Ökad e-handel

• Etik och Moral
- Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

• Ökat antal bedrägerier

Vårt Varumärkeslöfte
En tillgänglig bank

10
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Våra nyckelintressenter
I interna workshops samt i dialoger, intervjuer, enkäter och möten med intressenter samt genom omvärldsanalysen på föregående sida, har
intressenterna och deras hållbarhetsfrågor identifierats löpande under 2017.
Bankens nyckelintressenter presenteras i tabellen nedan och de är viktiga för bankens verksamhet då de antingen har direkt eller indirekt
påverkan genom högt inflytande och/eller högt intresse av banken och vårt hållbarhetsarbete.

Intressenter

Kommunikation via…

Väsentliga hållbarhetsaspekter

Område

Avgränsning
(Var risken finns)

Investerare

Investerarmöten,

Regelefterlevnad

Etik & moral

Internt/externt

Ansvarsfullkreditgivning,

Hållbara affärer

Internt/externt

Prospekt,
Rapporter,
Press

Kunder

Rating,
Ryktesspridning
Direkt och inderekt miljöpåverkan

Miljömedveten bank

Internt/externt

Kundundersökning,

Bemötande,

Etik & Moral

Internt/externt

Kundmötet,

Likabehandling
Hållbara affärer

Internt/externt

Samhållsengagemang & Sponsring

Samhållsansvar

Externt

Inköp & upphandling

Etik & Moral

Externt

Stabil och lönsam bank

Hållbara affärer

Internt/externt

Avtal

Direkt och indirekt miljöpåverkan

Miljömedveten bank

Internt/externt

Medarbetarundersökning,

Regelefterlevnad

Etik & Moral

Internt/externt

Stabil och lönsam bank,

Hållbara affärer

Internt

Hållbara medarbetare

Internt

Stolthet

Samhällsansvar

Internt

Regelefterlevnad

Etik & Moral

Internt/externt

Stabil och lönsam bank,

Hållbara affärer

Internt

Etik & Moral

Internt/externt

Hållbara affärer

Internt/externt

Samhällsengagemang & Sponsring

Samhällsansvar

Externt

Regelefterlevnad

Etik & Moral

Internt/externt

Digitala tjänster,

Hållbara affärer

Internt/externt

Attraktiv arbetsgivare

Hållbara medarbetare

Internt/externt

Direkt och indirekt miljöpåverkan

Miljömedveten bank

Internt/externt

Samhällsengagemang

Samhällsansvar

Externt

Marknadsföring,
Kundklagomålshantering

Hållbara placeringsalternativ,
Digitala tjänster,
Service & tillgänglighet,
Kontanthantering,
Klagomål & synpunkter,
Informationssäkerhet,

Leverantörer & partners

Upphandling,
Intervjuer,
Webbenkät,

Medarbetare

Medarbetarsamtal

Ryktesspridning,
Klagomål & synpunkter,
Informationssäkerhet,
Kort & IT-bedrägerier
Hälsa och arbetsmiljö,
Jämställdhet,
Kompetens och ledarskap

Myndigheter

Rapporter,
Lagar,
Regler och föreskrifter

Informationssäkerhet,
Kort & IT-bedrägerier

Samhället

Marknadsföring,

AML,

Press,

Antikorruption,

Rapporter,

Likabehandling,

Näringslivsdagar,

Mänskliga rättigheter,

Föreningsträffar

Regelefterlevnad
Stabil och lönsam bank,
Ryktesspridning,
Informationssäkerhet

Ägarna

Rapporter,
Styrelsemöte,
Årsstämma

Hållbara placeringsalternativ,
Stabil och lönsam bank,
Service & tillgänglighet,
Ryktesspridning,
Klagomål & synpunkter,
Informationssäkerhet
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Kort & IT-bedrägerier
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Hållbara affärer

Den grundläggande sparbankstanken var att hjälpa de svaga i
samhället att spara. Numera är bankens uppgift att bidra till att
kunderna förstår och kan utveckla sin ekonomi, vilket kan handla
om att visas in i den digitala världen, förstå värdet av regelbundet
sparande eller att få avslag på en låneansökan. Allt för att våra
kunder ska få en enklare vardag och en sund och långsiktig
ekonomisk trygghet.
Hållbarhetsanalys i företagsaffären
Kreditpolicyn är grunden för all kreditgivning, och vår
lokala kund- och marknadskännedom tillsammans med
kreditberedningsprocessen ger goda förutsättningar för en
utlåningsportfölj med hög kreditkvalitet och låga hållbarhetsrisker.
Analys och bedömning av hållbarhetsrelaterade faktorer
och hur dessa påverkar bankens risker ska göras vid all
företagskreditgivning, då de flesta bolag har hållbarhetsrelaterade
risker i sin värdekedja. Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av
bankens riskanalys, och förutom att bedöma kreditrisken sker också
en avstämning mot bankens policyer och strategier i övrigt, såsom
Hållbarhetspolicyn.
Riskfunktionen följer årligen upp med vilken kvalitet och hur väl
hållbarhetanalysen genomförs enligt bankens instruktioner. Utfallet
i en stickprovskontroll under Q1 2017 gav en indikering på att det
finns förbättringspotential, vilket medfört utbildningsinsatser,
uppdaterade instruktioner samt krav på förbättrat IT-stöd.

Alternativa placeringar
Hållbarhet har blivit en viktig fråga även vid val av placeringar.
Kunderna väljer idag med god omsorg och har blivit mer medvetna
om hur deras val påverkar omvärlden. Banken kan idag via bland
annat Swedbank Robur erbjuda flera hållbarhetsfonder och
SPAXAR från Swedbank som inkluderar företag som säkerställer
att de tar hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö, etik med mera.
Ideellt sparande är också möjligt, med fonder som skänker en del
av kundens sparande till en av kunden vald ideell organisation.
Kunderna kan själv söka efter hållbara alternativ i Fondtorget,
och bankens rådgivare kan i kundmötet ge alternativ på hållbara
placeringar.
Ansvarsfull kreditgivning*
Bedömning av hållbarhetsrelaterade frågor är en viktig del i all
kreditgivning. Genom en ansvarsfull utlåning kan banken vara
med och indirekt påverka kundernas hållbarhetsrisker t ex risker
relaterade till korruption, påverkan på mänskliga rättigheter,
miljö i den egna verksamheten eller i affärsrelationer, hos
underleverantörer, samt i produkter och tjänster. Ansvarsfull
kreditgivning handlar också om hur effektiva processer vi har i
banken eller med vilken kvalitet vi genomför kreditarbetet.

År 2009 skrev Swedbank Robur under FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar ”Principles for Responsible
Investment”, och under hösten 2017 blev 5 av Swedbank
Roburs fonder Svanenmärkta.

* Väsentlig frågeställning enligt GRI-index
12
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Effektivitet
I syfte att öka effektiviteten och minska granskningskostnaderna
finns en intern enhet, Lending Operations, som tillhandahåller
lånehandlingar till kontorens kunder, sköter utbetalningar och
genomför tillträden tillsammans med fastighetsmäklarna. I en
enkätundersökning bland både mäklare och kontorspersonal under
2017 får Lending-avdelningen toppbetyg på svarspunkter som
exempelvis bemötande, service och kvalitet. Målet är att Lending
Operation ska hantera 100 procent av alla bolån. Per 31 december
2017 ligger den nivån på 93,3 procent.

Att allmänheten använder sedlar och mynt för betalningar i allt
mindre utsträckning är i grunden något positivt. Stora kostnader
är kopplade till hanteringen av kontanter, inte minst ur miljö- och
säkerhetsperspektiv. En hundralapp reser många mil under ett år,
från banken till en plånbok, vidare till en butik eller restaurang, över
till ett värdetransportföretag och därefter kanske tillbaka till en
bank. Statistiken visar på i stort sett oförändrat antal rån i samhället
senaste åren, men varje rån är ändå ett för mycket. Så sent som
i somras utsattes Sparbanken Skåne för en maskerad rånare - en
upplevelse som var obehaglig inte bara för bankpersonalen utan
även för kunder och allmänhet.
Banken arbetar för att betalningar och överföringar ska kunna
göras så effektiva som möjligt. Vi vill helt enkelt erbjuda en hållbar
hantering av pengar. Därför har vi under många år varit med och
utvecklat nya digitala betaltjänster. Efterfrågan på kontanter
har under samma tid minskat radikalt och från och med oktober
2017 erbjuder vi kontantservice inom ramen för samarbetet
med Bankomat AB via uttags- och insättningsautomater, samt
serviceboxinsättningar för företags- och föreningskunder.
Generellt upplever vi en stor förståelse för att kontanterbjudandet
förändrats. Digitaliseringen påverkar oss alla i samhället, men som
alltid i tider av förändring gäller det att vara lyhörd. Vi har stor
respekt för att en del kunder nu kan behöva hitta nya vägar för

E KO N O M I S K T A N SVA RS TAG A N D E

Kreditkvalitet
Genom att göra rätt från början ska en minskning av andelen
osäkra krediter, bevakningsengagemang och färre fel leda till högre
effektivitet och att tid frigörs till goda affärer. Denna strävan att
öka kvaliteten i kreditportföljen är en ständig process och följs bland
annat upp med mål för osäkra fordringar. Målet är att andelen osäkra
fordringar brutto inte får överstiga 0,40 procent av lånestocken.
Utfallet per 31/12 2017 visar en andel på 0,19 procent. En låg
andel osäkra ordringar är en indikation såväl på en ansvarsfull
kreditgivning som på ett aktivt arbete med att så tidigt som möjligt
agera och hitta lösningar på betalningsproblem som våra kunder
kan råka ut för.
Förändrade betalningsbeteenden
Användningen av kontanter i samhället har minskat snabbt de
senaste åren. Enligt Riksbanken har sedlarna i cirkulation, i värde
räknat, reducerats med en tredjedel på fem år. Under 2017 har
Sparbanken Skåne anpassat sitt kontanterbjudande till dagens
efterfrågan.

Fakta

sina vardagliga bankärenden. Under året som gått har vi haft täta
kontakter med våra kunder. Tillsammans jobbar vi för att hitta
bästa alternativet för att hantera betalningar idag och i framtiden.
Vi känner ett stort ansvar för att varje kund ska hitta rätt lösning
utifrån sina förutsättningar.

• 95 procent av alla svenskar över 12 år har idag tillgång till internet i hemmet
• > 99% av befolkning upp till 55 år använder internet
• 56 % av befolkningen över 76 år använder internet
• 73% av befolkningen använder Mobilt BankID
• 88% av svenskarna har handlat varor eller tjänster på internet
• Mer än varannan bland de över 76 år har handlat via internet
• 10% av internetanvändarna har köpt något via internet som på en hemsida presenterats på ett
missvisande eller felaktigt sätt, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2014 (6%)
• 2% av internetanvändarna har fått sina kreditkortsuppgifter stulna under det senaste året, vilket är på
samma nivå som tidigare
(Källa Svenskarna och Internet 2017, Internetstiftelsen i Sverige, IIS)
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Från värdering
till verklighet

Digitala
betalningar gav
uppsving för Lions

Länge var kontanter enda alternativet för betalningar hos Lions i
Sjöbo, men under våren 2017 introducerade föreningen Swish.
Det skedde på den populära familjedagen i Folkets park i Sjöbo.
– Redan första gången vi använde Swish kom tjugo procent
av intäkterna digitalt. Vi som förening kunde minska vår
kontanthantering och fick dessutom en merförsäljning. Allt fler
vill betala digitalt och idag är det vanligare att ha en mobiltelefon
i fickan än kontanter. Genom att erbjuda Swish fick vi flera nya
spontankunder, säger kassören Tomas Persson.
Som i många andra Lionsklubbar kretsar verksamheten för Lions
Sjöbo kring arrangemang som samlar in pengar till behövande.
På familjedagen betalade samtliga besökare över 15 år 60 kronor i
entré och alla – unga som gamla – kunde roa sig så mycket man ville
och orkade.
– Barnen åkte karusell tills det snurrade i huvudet på dem.
Tanken är att alla familjer oavsett ekonomiska förutsättningar
ska kunna roa sig under en dag, till en rimlig peng. Vi ordnar

Fakta

karuseller, dockteater, utställningar och uppträden. Nettot går
till ungdomsverksamhet i kommunen, säger Anders Nilsson, vice
ordförande i Lions Club Sjöbo.
Anders Nilsson och Tomas Persson upplevde det som enkelt
att komma igång med Swish, som idag är ett snabbt växande
betalningsalternativ till sedlar och mynt. När kontanter kommer in
vid någon medlemsträff används i första hand en servicebox för att
sätta in pengarna.
Att jobba med Swish och samtidigt öka sin närvaro på nätet
är ett sätt att visa på förnyelse i Lions, menar de båda eldsjälarna.
Klubben vill ha ett modernt erbjudande och känner dessutom ett
ansvar gentemot medlemmarna att påverka människor i en positiv
riktning.
– Om vi kan bidra till ökad förståelse för ny teknik i samhället och
hållbara betallösningar, både idag och i framtiden, så är det något vi
vill göra, säger Anders Nilsson.

Swish växer snabbt
• Lanserades 2012
• Över 6 miljoner användare
• Under en enskild månad swishas cirka 13 miljarder kronor (november 2017).
• Ägs av sex banker däribland Swedbank och Sparbankerna.

Fakta

Lions Club Sjöbo
• Bildades 1955
• Antal medlemmar: 35
• Lions hjälper lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Arrangerar bland annat Familjedag,
Lionstrampet, julmarknad, konserter och auktioner. Verksamheten är ideell och överskott går till
välgörande ändamål.

15

E KO N O M I S K T A N SVA RS TAG A N D E

Den mobila betaltjänsten Swish har vuxit fram
som ett enkelt, säkert och hållbart alternativ
till kontanter. En av föreningarna som hängt
med i utvecklingen och lanserat möjligheten att
swisha är Lions Club Sjöbo. Där märktes direkt ett
uppsving i intäkterna.
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Digitaliserade banktjänster för framtiden*
I undersökningen Svenskarna och internet 2017 (Internetstiftelsen i
Sverige, IIS,) konstaterar man att 99 procent av Sveriges befolkning
i arbetsför ålder använder internet och att de flesta av oss väljer att
sköta vardagsekonomin digitalt. Även i gruppen äldre än 75 år ökar
internetanvändandet till över hälften (56 procent). IIS visar även att
73 procent av befolkningen använder Mobilt BankID och att Swish
används av 66 procent av befolkningen.
Med denna utveckling är det naturligt att Sparbanken Skåne
stödjer den digitala utvecklingen för att upplevas som en bank med
god service och hög tillgänglighet. Genom Svenskt Kvalitetsindex
undersökning 2017 (SKI) kan vi konstatera att de kunder som
använder bankens digitala tjänster och kanaler är mer nöjda än
övriga kundgrupper.
Med internetbanken, bankens appar, kort, Swish och Mobilt
BankID kan man utföra bankärenden var som helst och när som
helst, och vi vill att alla kunder ska få denna möjlighet. Samtidigt
har vi stor förståelse för att människor har olika lätt att ta till sig
ny teknik. För att sänka tröskeln till att komma igång med digitala
tjänster samarbetar banken därför med UtbildningsForum i Skåne,
som är ett bolag specialiserat på att utbilda i banktjänster, andra
digitala tjänster i samhället och inte minst i internetsäkerhet.
UtbildningsForum i Skåne drivs av bankens tre ägarstiftelser.

De digitala tjänsterna är enkla och effektiva att använda, och
detta är dessutom ett område där vi som bank inte bara kan minska
vår indirekta miljöbelastning, utan också ett sätt att tillsammans
med kunderna bidra till att göra samhället lite tryggare. Bankens
försäljningsorganisation följer kundernas digitaliseringsgrad
löpande och det långsiktiga målet är att andelen privatkunder som
endast använder bankens digitala kanaler ska vara mer än
50 procent vid utgången av 2018. Per den 31 december 2017 är
den siffran 46 procent (2016: 41%).
I kölvattnet av att banktjänsterna digitaliseras och att e-handeln
ökar ser vi tyvärr allt fler kort- och IT-bedrägerier. Sparbanken
Skåne har ett nära samarbete med andra banker och polisen, och vi
utvecklar ständigt våra säkerhetslösningar. Det är också viktigt att
bankkunderna vet hur bedragarna arbetar och hur man kan skydda
sig, för ju mer vi vet desto bättre kan vi tillsammans skydda oss mot
bedrägerier. Se faktarutan nedan.
Förändrat kundbeteende

E KO N O M I S K T A N SVA RS TAG A N D E

Produkt/tjänst

2017

2016

Andel kunder som regelbundet gör kassaärenden

1,0%

1,2%

Andel kunder med Girobetalning

5,4%

5,6%

Andel kunder med internetbanken

62,6%

59,4%

Andel kunder med Swish

35,0%

30,0%

Antal kortköp//kund/månad (köpfaktor)

23,7

23,1

Antal automatuttag/kund/månad

1,2

1,4

* Väsentlig frågeställning enligt GRI-index

Fakta

Skydda dig mot bedragare på nätet
• Använd bankens säkerhetslösningar.
• Öppna inte e-post och bifogade filer som du inte förväntat dig att få, eftersom de kan ”smitta” datorn
med virus och banktrojaner, som i värsta fall kan leda till att ditt konto töms av bedragare.
• Lämna aldrig ut koder via Facebook och andra sociala medier.
• Banken ber dig aldrig att via e-post eller sociala medier lämna ut dina koder, kredit- och bankkortsnummer.
• Banken ringer heller inte upp dig för att be om dina uppgifter.
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Från värdering
till verklighet

Över 50 000
kursdeltagare hos
UtbildningsForum

Vi befinner oss på Sparbanken Skånes kontor på Byggmästaregatan
i Lund, där UtbildningsForum för dagen håller kurs i ämnet
Vardagsekonomi med internetbanken. På plats är nio nyfikna men
inte helt vana användare av internetbanken, Mobilt BankID och
andra tjänster i den digitala världen.
Utbildningen tar upp säkerhetaspekterna i de nya tjänsterna.
Hur trygg är egentligen bankens app? Är Mobilt BankID bättre
än säkerhetsdosa? Vad händer om jag glömmer logga ur
internetbanken?
Emil Meviken är kursledare från UtbildningsForum. Han förklarar
och visar. Många är nyfikna på att direkt börja använda sina nya
appar i mobilen.
Birgitta Ekvall från Lund deltar på utbildningen tillsammans med
sin man Hans:
– Detta är mitt fjärde kurstillfälle med UtbildningsForum. Jag har
redan fått många bra tips om de digitala tjänsterna och använder
nu Mobilt Bank ID vilket jag inte gjorde innan, säger Birgitta.
Hon rekommenderar alla som känner sig osäkra i den digitala
omställningen att höra av sig till banken eller UtbildningsForum.

Fakta

– Vi har fått mycket större inblick i vad det handlar om. Tack vare
dessa kurser har vi upptäckt Swish och andra tjänster som gör att vi
nu har flera alternativ när vi ska sköta våra bankärenden. Det känns
bra att följa med i utvecklingen i samhället.
UtbildningsForum startade sin verksamhet 2016 på initiativ av
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Vid utgången av 2017 har de
olika utbildningarna haft över 50 000 deltagare.
– Digitaliseringen är en bred samhällsförändring som påverkar
oss alla. Det finns idag en förväntan och till och med en kravbild på
att alla ska kunna använda samhällets digitala funktioner, oavsett
individens förutsättningar, säger Åsa Hallén Andersson, VD på
UtbildningsForum.
Vid sidan av banker är aktörer som Skatteverket, Apoteket
och Försäkringskassan idag långt framme vad gäller att erbjuda
internetbaserade funktioner.
– Tillsammans tar UtbildningsForum och Sparbanken Skåne
ansvar för människors lärande kring dessa nya tjänster. Vi stödjer
bankens kunder i det pågående teknikskiftet, genom att ta bort oron
för den tekniska utvecklingen, göra funktionerna tillgängliga och
dessutom roliga att använda, säger Åsa Hallén Andersson.

UtbildningsForum i Skåne
Bakom UtbildningsForum står Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser – Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta,
Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826. Tillsammans har stiftelserna avsatt över 100
miljoner kronor för att driva UtbildningsForum.
Bakgrunden till UtbildningsForum är den snabba digitaliseringen i samhället, som påverkar ung som
gammal. Verksamheten vänder sig till såväl privatpersoner som småföretagare och föreningar.
Deltagandet i kurserna är kostnadsfritt för kunder hos Sparbanken Skåne, men alla är välkomna!
Kurserna bedrivs som studiecirklar, i huvudsak i Sparbanken Skånes lokaler, alltid på en ort nära kunden.
De berör ämnen som digital säkerhet, Mobilt BankID, internetbanken, bankens appar, bankkort och Swish.
Just Mobilt BankID är på många sätt den nyckel som låser upp andra digitala servicefunktioner i samhället.
UtbildningsForum har också verksamhet riktad mot skolväsendet i form av kostnadsfria
ekonomiföreläsningar för unga. Ambitionen är att ge skolungdomar i varierande ålder ökad kunskap i
privatekonomi.
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Allt fler funktioner i samhället kräver att du
har en elektronisk identitet och att du kan
använda datorer och smarta telefoner. Därför tar
Sparbanken Skåne och UtbildningsForum i Skåne
tillsammans ansvar för människors lärande kring
digitala tjänster.
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Hållbara medarbetare
Sparbanken Skåne har höga ambitioner som arbetsgivare. En ”hållbar
medarbetare” är för oss en person som har en fysisk och psykosocial
förmåga att nå sin fulla potential och som känner trygghet och
engagemang för banken som arbetsgivare. Vi vill vara ett företag
där medarbetarna väljer att stanna länge för att de upplever att de
utvecklas, trivs med sina kollegor och är stolta över sin arbetsplats.
När vi söker nya medarbetare vill vi hitta de som, utöver att de är
kompetenta och ambitiösa, även har en stark känsla för sparbanksidén
och en önskan om att få bidra till samhällsutvecklingen i Skåne.
Attraktiv arbetsgivare
Sparbanken Skåne genomför medarbetarundersökningar två
gånger per år. Resultaten har förbättrats vid varje mätning
sedan starten 2016 och resultatet ligger nu på ett totalt index
på 80. Gränsen för godkänt ligger vid index 70 och bankens
mål är ett index över snittet för branschen, vilket enligt
undersökningsföretagets benchmark är 73.

Urval av frågor från
medarbetarundersökningen

Q3, 2017

Q3, 2016

80

73

72

70

hur jag mår

86

84

Jag känner förtroende för min närmaste chef

83

80

Övergripande ledarskapsindex

83

81

Jag är stolt över att arbeta på Sparbanken Skåne

Kompetens och prestation
För att uppnå mål och fullfölja uppdrag krävs kompetenta,
engagerade och motiverade medarbetare som är mål- och
resultatorienterade. Bankens grundsyn är att medarbetarna vill och
kan ta ett stort ansvar för att utföra ett effektivt arbete.
Medarbetarna får kontinuerlig återkoppling på sin prestation
och har en dialog med sin närmaste chef om utvecklingsbehov,
arbetsmiljö och hälsa. ”Prestation” är att nå uppsatta mål enligt
affärsplanen och att agera i enlighet med värderingarna. På frågan
om huruvida chefen ger fortlöpande återkoppling på prestationer
och arbetsresultat når banken index 81.
Vi arbetar strukturerat med kompetensutveckling och tror
att den största potentialen för utveckling finns i det dagliga
arbetet, genom intern rörlighet och att lära av varandra. Under
2017 bytte nästan ca 10 procent av våra medarbetare yrkesroll
och/eller tjänsteställe vid minst ett tillfälle. Utöver denna
kompetensutveckling erbjuder vi även ett gediget utbildningsutbud
med e-utbildningar och klassrumsutbildningar. Under 2017
genomfördes totalt 4 698 e-utbildningar. Medarbetarnas behov
och önskemål om kompetensutveckling diskuteras minst årligen
i utvecklingssamtal. De ska tillgodoses i så stor utsträckning
som möjligt under förutsättning att de sammanfaller med
verksamhetens behov och medarbetarnas bedömda lämplighet.

Jag har goda möjligheter att utvecklas och bredda
min kompetens
Min närmaste omgivning på arbetet bryr sig om

På frågan huruvida man rekommenderar Sparbanken som
arbetsgivare (Net Promotor Score, NPS) presenteras resultatet som
ett värde mellan -100 och 100.
Urval av frågor från
medarbetarundersökningen

Q3, 2017

Q3, 2016

13

-2

Jag rekommenderar Sparbanken Skåne som arbetsgivare (Net Promotor Score, NPS)
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Ledarskap
Ett tydligt och grundat ledarskap är en förutsättning för en stark
företagskultur. Vi har en platt organisation med få chefsnivåer och
relativt små arbetsgrupper, vilket leder till snabba beslutsvägar med
stort affärsfokus. Vi har utvecklat en enkel ledarskapsmodell som vi
kallar Huset.

Hälsa och arbetsmiljö*
Banken bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med
regelbunden uppföljning enligt arbetsmiljöföreskriften AFS
2015:4, för att bland annat motverka stress och ohälsosam
arbetsbelastning. Vi undersöker, bedömer risker, vidtar åtgärder
och kontrollerar att åtgärderna genomförs. Varje medarbetare har
fått ett material som beskriver detta mer ingående under rubriken
”Tillsammans gör vi skillnad och skapar en fantastisk arbetsmiljö”.

Kr
ite
t

Varför

Kul på/i jobbet

S O C I A LT A N SVA RS TAG A N D E

Utfall

Mål

Utfall

<5%

2,70%

<5%

2,70%

Frisknärvaro

>80%

74%

>80%

75%

ti v

Fo
ku
s

ea

Mål

Sjukfrånvaro

Urval av frågor från
medarbetarundersökningen

Huset består av en grund - förtroende – och fyra väggar; (i) att ha
svar på ”varför”, (ii) att ha ett tydligt fokus, (iii) att tillåta kreativitet
och (iv) att ha kul på och i jobbet. I en organisation som präglas
av ett högt förtroende, ett gemensamt språk där vi delar samma
varför, där vi har kul på och i jobbet, där vi fokuserar och tillåts vara
kreativa, skapas arbetsglädje och entusiasm samt förutsättningar
för engagemang och goda affärsresultat.

Män

2017

2016

Tillsvidareanställda medarbetare

35%

34%

65%

66%

Chefer

46%

50%

54%

50%

Bankledning

54%

50%

46%

50%

Styrelse

60%

67%

40%

33%

Q3, 2016

Jag har rätt balans mellan privatliv och arbetsliv

78

76

På det hela taget mår jag bra

82

81

79

75

till jobbet)

Chefer och arbetsmiljöombud får kontinuerlig utbildning i hur
de kan stärka en hälsosam arbetsplats och hur samverkan mellan
arbetsgivare och arbetsmiljöombud ska ske. Arbetsmiljöarbetet
leds av en arbetsmiljökommitté, men alla medarbetare ska verka
gemensamt i det dagliga arbetet för att åstadkomma ständiga
förbättringar i syfte att uppnå en hälsosam och säker arbetsmiljö.
Vi håller kontinuerliga utbildningar i personlig effektivitet, vilket
medfört positiva effekter i form av minskad stress och ökad
effektivitet.
Alla medarbetare omfattas av en sjukvårdsförsäkring som ger
snabb tillgång till vård. Avtal finns också med Företagshälsovården
om behandling av arbetsrelaterade sjukdomar. Alla medarbetare har
möjlighet att löneväxla hälsokontroller och ögonoperationer.
Andra förmåner som främjar hållbara medarbetare är möjlighet
att löneväxla till tjänstepension samt att teckna gruppförsäkringar
till ett förmånligt pris via löneavdrag. Alla medarbetare får ett årligt
friskvårdsbidrag, och vill man sluta röka får man stöd till detta. Man
kan även hyra cyklar genom löneväxling, vilket är bra både ur hälsooch miljösynpunkt.
Medarbetare som har arbetat i minst fem år kan få möjlighet att
under en treårsperiod gå ner och arbeta 80 procent med 90 procent
lön och 100 procent inbetalning till tjänstepensionen. Denna form
av nedtrappning har tillkommit för att underlätta balansen mellan
arbetet och privatlivet, och är mycket populär – idag är det
12 procent av våra tillsvidareanställda som nyttjar förmånen.

Kvinnor
2016

Q3, 2017

Jag känner arbetsglädje (det är roligt att gå

Jämställdhet och mångfald*
I Sparbanken Skåne ska jämställdhet och mångfald vara självklara
delar av verksamheten. Vi vill att banken ska spegla vårt samhälle
och vi vill använda våra olikheter för att kunna identifiera nya
affärsmöjligheter och möta kundernas behov på bästa sätt.
För närvarande har vi möjlighet att hjälpa våra kunder och
varandra på 21 olika språk.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, universitet och
högskolor för att erbjuda praktikplatser till nyanlända och studenter
när så är möjligt. På frågan kring huruvida chefen förstår värdet av
medarbetares olika bakgrunder, färdigheter och åsikter ligger vi på
index 82 i medarbetarundersökningen. Inga diskrimineringsärenden
har rapporterats under 2017.
Alla medarbetare har möjlighet att få en löneutfyllnad som
kompletterar den allmänna föräldrapenningen. Lönenivån för
män och kvinnor i lika och likvärdiga befattningar på samtliga
nivåer kvalitetssäkras genom en årlig lönekartläggning. I den
senast genomförda kartläggningen identifierades inga osakliga
löneskillnader.
En prioriterad och väsentlig fråga är andelen kvinnliga chefer,
som har ett mål om minst 50 procent. I dagsläget är den siffran
54 procent.

2017

2016

I medarbetarundersökningen ställer vi ett antal frågor kring hur
man mår, och resultaten ser mycket tillfredsställande ut:

Förtroende

Jämställdhet

2017

Hälsa och arbetsmijö

Jämställdhet

Män

Kvinnor

Totalt

2017

2016

2017

2016

2017

2016

23

18

39

36

62

54

Antal medarbetare som
valt nedtrappning av
arbetstid

* Väsentlig frågeställning enligt GRI-index
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Från värdering
till verklighet

Banken lyhörd för förändringar

Lönen är viktig, men i ett hållbarhetsperspektiv inte allt. Hans
Nilsson, Finansförbundets klubbordförande i Sparbanken Skåne,
lyfter också fram sociala faktorer och möjligheter till personlig
utveckling för den enskilde individen.
– Som arbetsgivare gäller det att ha en tydlig strategi för att ta
hand om medarbetarna så att de vill stanna kvar. Annars kan det lätt bli
kostsamt både i tid och i pengar, om företaget ofta behöver rekrytera
och lära upp ny personal. Medarbetare som trivs gör också ett bättre
jobb, säger han.
Hans Nilsson och kollegan Catarina Regebro, som också sitter
i styrelsen för Finansförbundet, ger Sparbanken Skåne godkänt
vad gäller arbetsmiljön. Statistiken över personalomsättning och
sjukfrånvaro visar att banken är på rätt väg.
Under sina år på banken har Finansförbundets representanter ändå
sett förutsättningarna förändras för medarbetarna, men de tycker att
banken varit lyhörd och anpassat sig väl.
– Den fysiska arbetsmiljön har alltid varit bra i banken, men
senaste åren har de psykiska påfrestningarna ökat. Den hårdare
tonen i samhället har letat sig in även i banklokalerna, och när
man träffar så mycket människor som vi gör kan det ibland uppstå
obehagliga situationer, rent verbalt. Här gäller det att kunna få stöd
från arbetsgivaren och det tycker jag att vi får. Viktigt är att banken,
tillsammans med oss, fortsätter jobba med arbetsmiljön, säger Catarina
Regebro.

Sparbanken Skåne har en tydlig rutin för att rapportera incidenter
av olika slag. Detta följs sedan upp med både responsiva insatser och
förebyggande arbete.
Vidare betonar Hans och Catarina vikten av ett bra ledarskap.
Dels i det vardagliga arbetet, men också för att fastställa planer,
gemensamma mål och att ge återkoppling.
– Det betyder mycket med goda ledare. I praktiken är det också
ledarskapet som ger möjlighet till rätt utveckling för alla som arbetar
i banken. Vi är så många olika individer och det gäller att se till de
personliga förutsättningarna.
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Utvecklingsmöjligheter, lyhördhet och rättvis lönesättning.
Det är grunden i en bra personalpolitik, menar Finansförbundets
representanter på Sparbanken Skåne. De ger banken gott betyg
på området.
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Miljömedveten bank
Det bedrivs ett förebyggande miljöarbete i Sparbanken Skåne
och banken är miljöcertifierad sedan 2009. Som tjänsteföretag
kan vi dock konstatera att banken har en förhållandevis liten
miljöpåverkan, såväl direkt som indirekt.
Under 2017 har en miljörevision genomförts och banken är nu
omcertifierad enligt ISO 14001:2015 och förpliktigar sig därmed att
följa ISO-standardens normer. Certifieringen är en kvalitetsstämpel,
som ställer krav på att det finns ett miljöledningssystem och en
miljömedvetenhet i hela organisationen. Vi måste även bedriva ett
förebyggande arbete för att minimera miljörisker och miljöpåverkan,
och sist men inte minst, ställs det krav på ständig förbättring. För
att bibehålla certifieringen genomförs regelbundna revisioner
utifrån de ställda kraven. Miljöledningssystemet består av:

liten miljöpåverkan och så stor kostnadseffektivitet som möjligt.
Uppföljning sker av tjänsteresor, antingen det är med egen bil,
tjänstebil, tågresor eller flyg. Vi sammanställer även vårt totala
koldioxidutsläpp. Under 2017 var målet att minska utsläppen med
10 procent, men utfallet blev istället en ökning med 22,3 procent.
Detta kan förklaras med ett ökat engagemang i centrala projekt
samt att 2016 var ett år med exceptionellt lågt resande. Jämför vi
istället med 2015 har utsläppen minskat med 4,6, vilket visar på en
vikande tendens över tid och att det finns potential att klara målet
om en minskning med 10 procent för 2018.

M I L J Ö M Ä S S I G T A N SVA RS TAG A N D E

• Miljöorganisation, se sidan 8
• Lagar och förordningar, t ex Miljöbalken

Minskad pappersförbrukning
Sparbanken ska eftersträva hushållning med materiella resurser,
t ex vid produktion och distribution av trycksaker. Under 2017
var målet att minska pappersförbrukningen med 15 procent.
För att begränsa antalet utskrifter arbetar Bankledningen,
Kreditdirektionen och Styrelsen med papperslösa möten med
hjälp av iPads. Därutöver är bankens skrivare förprogrammerade
för dubbelsidig utskrift och svart/vit text. I takt med den digitala
utvecklingen ser vi ett minskat behov av utskrifter även i våra
kundkontakter. Vi kan dock konstatera att istället för en minskning
har vi under 2017 ökat förbrukningen med 3,2 procent, vilket
för med sig en stor utmaningen att nå det långsiktiga målet om
ytterligare minskningar med 10 procent per år för 2018 och 2019.

• Policyer och instruktioner, t ex Hållbarhetspolicyn och Rutin för
farligt avfall
Våra miljömål*
Bankens miljöaspekter har utvärderats och analyserats utifrån
de 16 nationella miljömålen och utmynnat i nedanstående delmål
och aktiviteter. Det övergripande målet är att inte identifiera
några brister i regelefterlevnaden avseende miljölagar och andra
regelverk, vilket kontrolleras i samband med miljörevisionen.
Fairtrade på jobbet
Vi konsumerar allt mer mat, dryck
och snacks utanför hemmet, och
en stor del av vårt kaffe och te
dricks på våra arbetsplatser.
Sparbanken Skåne har därför
under 2017 gått med i Fairtrade
på jobbet, och vi gör nu skillnad
även i fikarummet. Genom att vi
väljer kaffe, te, socker och choklad som är Fairtrade-märkta bidrar vi
på ett enkelt och konkret sätt till att odlare och anställda, med egen
kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Minskad el- och energiförbrukning
Sparbankens elförbrukning ger upphov till förbrukning av
naturresurser. Vi har som målsättning att under en 3-årsperiod
minska vår energiförbrukning med ca 20 procent från nivån
per 2017-01-01. I Sparbankens kontorskoncept ingår att tänka
miljövänligt och vi följer beslutade manualer i samband med
renoveringar, ny- och ombyggnationer. Detta gäller även i samband
med investeringar i elektronik, belysning etc. Banken har från och
med Q1 2017 storkundsavtal hos Elkraft Sverige AB och köper
ursprungsmärkt vattenkraft enligt EU-direktiv 2009/28/EC om
produktion från förnyelsebara energikällor. För 2017 var målet att
minska el- och energiförbrukningen med 7 % och för 2018 är målet
att minska med ytterligare 7 procent.

Utbildning av chefer och miljöombud
Sparbankens miljöjurist ansvarar för att register över miljölagar
och andra styrdokument är uppdaterade och finns tillgängliga
på intranätet, samt att medarbetare har tillgång till nödvändig
utbildning inom miljöområdet. Under 2017 har en utbildningsinsats
för både chefer och för miljöombud genomförts för att bland annat
ge en ökad förståelse för vilken direkt och indirekt miljöpåverkan
bankens verksamhet har.

Källa

Minskat resande
För att spara både tid och vår miljö, vill vi minska vårt resande. Detta
ska bland annat ske genom att majoriteten av våra interna möten,
där deltagare befinner sig på olika orter, genomförs via video- och
telefon. Tjänsteresor ska dessutom alltid genomföras med så

Mål 2017

Elförbrukning

-7,0%

-9,9%

Pappersförbrukning

-15,0%

+3,2%

Resor

-10,0%

+22,3%

* Väsentlig frågeställning enligt GRI-index
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SAMHÄLLSANSVAR

Samhällsansvaret
ligger i generna
Med sparbanksidén som ledstjärna är det ingen överdrift att säga att omtanke,
långsiktighet och socialt engagemang ligger i generna för Sparbanken Skåne.
Idag märks detta tydligt i bankens samverkan med föreningsliv och samhälle*.
Vi vet att det som är bra för människorna och regionen där våra
kunder bor också är bra för banken. Därför vill vi medverka till att
göra Skåne till en attraktiv plats där det är gott att leva. Vi gör det
bland annat genom att stödja det lokala föreningslivet.
Under 2017 har vi samarbetat med mer än 300 ideella
föreningar i verksamhetsområdet. Det handlar om ett stort antal
idrottsföreningar, där vi når tiotusentals aktiva, många på barn- och
ungdomssidan. Men vi stödjer också ideella krafter inom kultur
och nätverkande. Banken bidrar till bland annat scoutrörelsen,
pensionärsorganisationer, olika stödföreningar och andra aktörer
som medverkar till en positiv samhällsutveckling.
Med sponsorssamarbetena är vi med och lyfter föreningslivet i
Skåne, men vill givetvis också stärka bankens varumärke och hitta
nya affärsmöjligheter. Samverkan prioriteras med aktörer vars
värderingar ligger i linje med bankens. Enligt bankens sponsorpolicy
sponsras inte verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
eller strider mot bankens värderingar.
I sponsringsavtalen åtar sig föreningen att hålla verksamheten
fri från droger och diskriminering, samt att aktivt arbeta för hållbara
betalningsrutiner. Det innebär att prioritera digitala betalningar
framför den miljöbelastande hanteringen av kontanter.
Sparbanken Skåne stödjer sedan många år Ung
Företagsverksamhet (UF), som med sitt nära samarbete med både
skola och näringsliv utbildar ungdomar i konsten att driva egna
företag.
I samarbetet med våra tre ägarstiftelser tar vi
samhällsengagemanget ytterligare ett steg längre. Genom sitt
majoritetsägande säkerställer stiftelserna att viktiga beslut
om banken fattas lokalt, men stiftelserna tar också hand om
vinstutdelning från bankrörelsen och återinvesterar pengarna
genom projektanslag som gör nytta lokalt, regionalt och nationellt.

I slutänden är alla kunder i Sparbanken Skåne med och bidrar till
en positiv samhällsutveckling. Det är detta kretslopp som är en av
de innersta kärnorna i sparbanksidén.
Genom årlig kundnöjdhetsmätning (SKI) och
medarbetarundersökning följer vi upp i vilken grad kunder och
medarbetare värderar bankens samhällsengagemang, och vi kan
stolt konstatera att vi uppnår våra mål, se nedan.

Fråga i medarbetarundersökningen
Sparbanken Skåne tar ett samhällsansvar

Fråga i SKI-undersökningen

Mål 2017

Q3, 2017

Q3, 2016

80

81

78

SPB Skåne

Branschgenomsnitt
(Mål)

61,4

57,8

64,4

56,8

Tar samhällsansvar (ansvar för en hållbar
ekonomisk, social, miljömässig och etisk
utveckling) Privat
Tar samhällsansvar (ansvar för en hållbar
ekonomisk, social, miljömässig och etisk
utveckling) Företag

* Väsentlig frågeställning enligt GRI-index
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Projekt som gör skillnad
Tillsammans skapar banken och sparbanksstiftelserna mervärde i
ett brett åldersspektra, genom olika samarbetsprojekt vi bjuder in
till i vårt gemensamma verksamhetsområde. Exempelvis har fler än
20 000 elever under året deltagit i våra olika skolprojekt, helt utan
kostnader för skolorna.

Vi tillsammans
Bankens ägarstiftelser har även grundat projektet Vi tillsammans,
som gör det möjligt för alla medarbetare att ansöka om 5 000 kr
per år för att stödja en förening eller aktivitet i närområdet som de
brinner lite extra för. Den som tar initiativ till bidraget får också dela
ut presentchecken och gåvobeviset, vilket ses som väldigt positivt
bland medarbetarna.

Projekt i urval
• Svingelskogen
Alla förskoleklasser i bankens verksamhetsområde bjuds in till
musiksagan Svingelskogen – ett hemligt uppdrag. I rollen som
Isak Isbjörn möter barnen Hasse Andersson. Cirka 6000 barn såg
Svingelskogen under 2017.

Våra sparbanksstiftelser
* Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta verkar i Eslöv, Hörby,
Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp,
Svalöv, Tomelilla och Ystad kommun.

• En dag med gårdens djur
Elever i årskurs 2 bjuds in till en dag på ett av
naturbruksgymnasierna i Skåne. På plats får de lära sig om
matens väg till tallriken från ett levande lantbruk. Cirka 1500
elever deltog under året.

* Sparbanksstiftelsen Finn verkar i Eslöv, Kävlinge, Lomma,
Lund och Staffanstorp kommun.
* Sparbanksstiftelsen 1826 verkar i Hässleholm,
Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.

• Schysst på nätet
Mellanstadieskolor i verksamhetsområdet får möjlighet att utan
kostnad genomföra Friends utbildningspaket Schysst på nätet, i
syfte att motverka kränkningar på internet. Över 3000 deltagare.

SAMHÄLLSANSVAR

• En dag på Vattenhallen
Åttondeklassare bjuds på en lärorik vetenskapsdag på
Vattenhallen Science Center i Lund. Eleverna väljer ett av två
kunskapsteman – life science eller robotprogrammering. Nära
4000 deltagare.
• Positiva Projekt
Möjlighet för grundskolor att söka hjälp med finansiering av
aktiviteter utanför ordinarie verksamhet, för att skapa en extra
dimension av lärande och gemenskap bland eleverna. Cirka 75
projekt på skolor runt om i Skåne.
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Från värdering
till verklighet

Scouterna får
stöd för att stärka
ungas självkänsla

Cirka 100 scoutledare har genomgått utbildningarna och inte
mindre än 1 500 barn och unga runt om i Skåne beräknas nås av
Free being me, ett internationellt koncept inom scoutrörelsen som
betonar vikten av att kunna vara sig själv, precis som man är.
Free being me kom till Sverige 2016 och insatserna i Skåne
under 2017 var första gången programmet nådde ut brett i landet.
– Denna satsning blev möjlig tack vare stöd från Sparbanken
Skånes ägarstiftelser. Att arbeta för ungas självkänsla och förklara
att det är okej att vara sig själv är bland det viktigaste vi gör. Ingen
ung person idag ska behöva oroa sig för sitt utseende, säger Johan
Möller, regional utvecklingschef på Scouterna.
Sparbanken Skåne är sedan flera år tillbaka huvudsponsor till
Scouterna. Banken var bland annat engagerad i sommarens stora
scoutläger, Jamboree17, på Rinkabyfältet utanför Kristianstad - då
över 11 000 barn, unga och ledare från 29 länder samlades under
en vecka för att uppleva nya äventyr.
Även på Jamboreen fanns möjlighet att ta del av Free being me.
– Satsningen under lägret och det vi gjort i övrigt under
framförallt hösten runt Free being me placerar oss i Skåne längst
fram i landet när det gäller att nå ut med projektet, säger Johan Möller.

Fakta

Scouterna ger unga människor möjlighet att utvecklas med
vuxet stöd, och att öva sig på att leda och bli ledd. Sparbanken
Skåne jobbar på sätt och vis också med lärande och fortbildning (se
även artikel på sid 17 om hur UtbildningsForum visar kunder in i den
digitala världen). Redan i slutet av 1800-talet fanns en organiserad
skolsparrörelse med framsynta lärare och sparbanksanställda
som arbetade för att upplysa och väcka ungdomars intresse
för klok hushållning och regelbundet sparande. Idag är bankens
huvuduppgift att hjälpa kunderna att förstå och utveckla sin
ekonomi, och omtanken om den uppväxande generationen är
fortfarande central för Sparbanken Skåne.
I ett samhälle som präglas av mångfald har det stor betydelse
att barn och ungdomar får vara sig själva och lära sig respektera
andra människor och se olikheter som en tillgång. Därför engagerar
Sparbanken Skåne sig gärna i Scouterna och deras aktiviteter.
– Det är enormt viktigt för en ideell organisation som Scouterna
att kunna få denna typ av stöd. Sparbanken Skåne har verkligen
gjort stor skillnad för oss här i Skåne, säger Johan Möller.

Samarbetet med Scouterna
Banken slöt redan 2005 ett unikt avtal med scoutrörelsen om att bli deras bankförbindelse och
huvudsponsor. Scouterna och Sparbanken Skåne har många gemensamma nämnare. Grundläggande
värderingar såsom socialt ansvarstagande och att människors olikheter skapar ett värde och en styrka,
gör att samarbetet känns helt naturligt.
Scouternas arbete inspirerar oss på banken samtidigt som bankens stöd ger kraft till scouternas
verksamhet, som i sin tur ger förutsättningar för ett mer hållbart och tolerant samhälle.

27

SAMHÄLLSANSVAR

Extrema skönhetsideal sätter press på barn och
unga idag. Ungdomsledare på 59 scoutkårer runt
om i Skåne har under året haft möjlighet att delta i
utbildningsprogrammet Free being me – tack vare
stöd från Sparbanken Skånes ägarstiftelser.
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Tillsammans kan vi
göra världen lite bättre

Sparbanken Skåne vill vinna marknadens och kundernas förtroende
och då krävs det att vi agerar och uppträder professionellt med hög
moral och etiskt ansvarstagande. Det kan innebära att vi kräver att
våra kunder och leverantörer uppträder på ett sätt som är förenligt
med bankens värderingar, eller att vi ställer frågor om pengars
ursprung. På så vis kan vi tillsammans göra världen lite bättre.
Etik och moral
Vårt arbete med etik, moral och regelefterlevnad är en integrerad
del av verksamheten och utförs med mål och uppföljning som
kontinuerligt uppdateras. Som sparbank förväntas vi leva som vi
lär, och därför ska vi också tåla att granskas. För att säkerställa att
ovälkomna händelser hanteras på ett ordnat sätt finns policy och
instruktioner för klagomål, incidentrapportering och visselblåsning.
För att vinna förtroende är det också viktigt att vi undviker
intressekonflikter. Därför finns ett flertal styrdokument inom
området som reglerar t ex jäv och medarbetarnas bisysslor. Under
2018 planeras det för en ny process kring beviljning och uppföljning
av bisysslor samt för en kartläggning av medarbetarnas uppdrag
utom tjänsten.

Åtgärder mot penningtvätt, terrorismfinansiering
och korruption*
Förebyggande åtgärder mot korruption, penningtvätt och
terrorismfinansiering är ett av de områden som Sparbanken
Skåne prioriterar. Penningtvätt är ett sätt att omvandla pengar
som kommer från brottslig verksamhet till tillgångar som kan
redovisas öppet och för att undvika skatt, vilket då ofta sker i flera
led. Finansiering av terrorism kan också ske i flera led och kan ha
sitt ursprung i antingen lagligt genererade medel eller ekonomisk
brottslighet. Korruption är en minst lika allvarlig företeelse –
den försvagar demokratin och undergräver rättssäkerheten
för medborgarna samtidigt som den snedvrider konkurrensen i
näringslivet.
Att förhindra att banken utnyttjas för penningtvätt och
terrorismfinansiering är viktigt inte bara för Sparbanken Skåne och
för förtroendet för finansmarknaden, utan också för den allmänna
brottsbekämpningen.
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Riskbedömning
Sparbanken gör, minst årligen, en riskbedömning för att identifiera,
bedöma och hantera risker för penningtvätt, terrorismfinansiering
och korruption. Målet med riskbedömningen är att medvetandegöra
och värdera riskerna samt utgöra ett underlag för att skapa
åtgärder för att reducera riskerna att banken utnyttjas för
brottslig verksamhet eller möjliggör finansiering av terrorism.
Riskbedömningen ligger även till grund för styrelsens policyer och
VD:s instruktioner inom området. I dagsläget har styrelsen och VD
fastställt 16 olika styrdokument som reglerar och beskriver allt från
förebyggande åtgärder till hantering vid misstanke och konkreta fall.

Samspel med leverantörer
Sparbanken Skåne samarbetar med ett stort antal leverantörer. Det
handlar om allt från inköp av kaffe till IT-drift. Vi uppmuntrar våra
leverantörer och andra intressenter till att aktivt delta i arbetet
för ett hållbart samhälle genom att vara en inspirerande och
krävande partner. Samtliga leverantörer med tecknade ramavtal
ska därför skriva under Uppförandekod för leverantörer, vilket
sker vid nyupphandling och förnyelse av avtal. Uppföljning av
uppförandekoden sker i dialog med ett antal leverantörer varje år.
Samtliga tillfrågade och intervjuade leverantörer under 2017 är
positiva i sina kommentarer, se citat nedan.

Kundkännedom
De förebyggande åtgärderna utgår från att vi först, enligt EU:s
fjärde penningtvättsdirektiv, måste känna våra kunder. Konkret
innebär det att vi gör en omfattande bakgrundskontroll av
nya kunder och att vi regelbundet ställer frågor till befintliga
kunder. Svar som sedan synkroniseras mot kundernas beteende
och där avvikande beteendemönster fångas upp i bland annat
transaktionsmonitorering. I vissa fall kan vi också vara tvungna
att ställa frågor när en transaktion ska genomföras, och för att
utföra dessa tjänster måste kunderna kunna svara på frågorna och
styrka sin identitet. Generellt upplever vi en stor förståelse bland
våra kunder, men vi har även stor respekt för dem som i vissa fall
ifrågasätter och blir irriterade på alla frågor vi ställer.
Uppföljning som banken gör visar att vi är bra på att lära känna
nya kunder, medan det finns en förbättringspotential när det gäller
att uppdatera kundkännedomen för den befintliga kundstocken.

Inköp
I bankens inköpsinstruktioner framgår det tydligt att alla inköp
och upphandlingar ska ta hänsyn till varans och tjänstens kvalitet,
funktion, pris och inte minst miljöpåverkan. Med hänsyn till vår
miljöpåverkan samt risk för att en vara överskrider bäst-föredatum får inte överbeställningar ske enbart för att erhålla ett lägre
enhetspris. Under 2018 kommer speciellt fokus att riktas mot att
köpa hållbara give-a-ways produkter samt att minimera inköp av
engångsartiklar.

”Människors
lika värde är en
av grundpelarna
för Samhall”

Utbildning
Alla medarbetare i Sparbanken Skåne utbildas och informeras
löpande utifrån omvärldsbevakning och tolkningen av aktuella
trender och specifika händelser, som sedan anpassas för
verksamheten och det dagliga arbetet. Under våren 2017
informerades samtliga medarbetare i penningtvätt och
terrorismfinansiering vid platsbesök av bankens centrala AMLansvarige. Senare under året genomfördes en riktad utbildning
med externa föreläsare till chefer och företagsrådgivarna, då 155
medarbetare fick nya insikter och kunskaper i ämnet. Samtliga
anställda måste även genomföra en e-utbildning inom området
varje år.

Torbjörn Knutsson,
Samhall

”Det är bra
att det ställs
krav på bankens
leverantörer”

Uppföljning
Som nyckeltal mäter vi och följer upp andelen tillfredställande
kundkännedom, antal definierade högriskkunder och anmälningar
till Finanspolisen. Dessa uppgifter väljer vi att inte redovisa på
grund av sekretess- och konkurrensskäl.

Stefan Åberg,
Anticimex

* Väsentlig frågeställning enligt GRI-index

”Det är viktigt
att aktivt jobba med
arbetsmiljön. Vi sitter
mycket stilla, så träning
och friskvård ligger oss
varmt om hjärtat”
Andreas Carlsson,
Netpublicator
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GRI-index
Generella upplysningar
GRI 102: Generella upplysningar 2016
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

Sida

Organisationsprofil
102-1

Organisationens namn

Omslag

102-2

Verksamhet, märken, produkter och tjänster

6

102-3

Huvudkontorets säte

6

102-4

Verksamhetsländer

102-5

Ägarstruktur och företagsform

6, 24, 26

102-6

Marknader

6

102-7

Organisationens storlek

Se ÅR, året i korthet

102-8

Personalstyrka

Se ÅR, året i korthet

102-9

Leverantörs- och värdekedja

102-10

Väsentliga förändringar i organisationen

102-11

Försiktighetsprincipen

9

102-12

Externa hållbarhetsinitiativ som organisationen stödjer

34

102-13

Medlemskap

34

Uttalande av ledande befattningshavare

3

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

4, 28

Styrningsstruktur

8

Sparbanken Skåne verkar endast i Sverige

6, 29
Inga väsentliga förändringar har skett under
redovisningsperioden

Strategi
102-14
Etik och integritet
102-16

GRI-INDEX

Styrning
102-18
Intressentengagemang
102-40

Organisationens intressenter

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiering av intressenter

11

102-43

Intressentdialog

10-11

102-44

Viktiga frågor

11

102-45

Enheter som ingår i redovisningen

32

102-46

Process för identifiering av innehåll och redovisningens omfattning

10-11

102-47

Väsentliga frågor

102-48

Förändrad information från tidigare redovisningar

102-49

Betydande förändringar från tidigare redovisning

11
Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal.

Redovisningspraxis

10
Detta är Sparbanken Skånes första
hållbarhetsredovisning.
Detta är Sparbanken Skånes första
hållbarhetsredovisning.

102-50

Rapportperiod

102-51

Tidpunkt för senaste redovisning

102-52

Rapporteringscykel

32

102-53

Kontaktuppgifter

3

102-54

Redovisning i enlighet med GRI standards

32

102-55

GRI-index

30

102-56

Extern granskning

33

32
Detta är Sparbanken Skånes första
hållbarhetsredovisning.
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Väsentliga frågeställningar
Hållbara affärer – Ekonomiska standarder
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

Sida

Egen upplysning - Ansvarsfull Kreditgivning
Andel osäkra fordringar

14

103-1

Styrning

12, 14

103-3

Styrning

14

Andel hanterade krediter av Lending Operation

14

103-1

Styrning

12, 14

103-3

Styrning

14

Egen upplysning - Digitalisering
Andel kunder som endast använder digitala kanaler

16

103-1

Styrning

16

103-3

Styrning

16

Hållbara medarbetare – Sociala standarder
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

Sida

Sjukfrånvaro och Frisknärvaro

20

103-1

Styrning

20

103-3

Styrning

20

Egen upplysning - Jämställdhet
Andel kvinnliga chefer

20

103-1

Styrning

20

103-3

Styrning

20

Miljömedveten bank – Miljömässiga standarder
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

Sida

GRI 307: Miljöefterlevnad 2016
307-1

Fall av bristande efterlevnad

Inga brister i regelefterlevnaden har
identifierats avseende miljölagar och andra
regelverk

103-1

Styrning

22

103-3

Styrning

22

Egen upplysning - Koldioxidutsläpp i verksamheten
Elförbrukning

22

103-1

Styrning

22

103-3

Styrning

22

Pappersförbrukning

22

103-1

Styrning

22

103-3

Styrning

22

Tjänsteresor

22

103-1

Styrning

22

103-3

Styrning

22
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Egen upplysning - Hälsa & Arbetsmiljö
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Samhällsansvar – Sociala standarder
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

Sida

Egen upplysning - Lokalt samhällsengagemang
Medarbetarnas och kundernas uppfattning om bankens samhällsansvar

24

103-1

Styrning

24

103-3

Styrning

24

Etik och moral – Ekonomiska standarder
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

Sida

Egen upplysning - Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering
Antal ej tillfredställande Kundkännedom, antal högriskkunder samt antal

Uppgift lämnas inte på grund av sekretess-

anmälningar till Finanspolisen

och konkurensskäl

29

103-1

Styrning

28

103-3

Styrning

29

103-2

Styrning

Samma process för samtliga väsentliga
8-9

GRI-INDEX

frågeställningar

Global Reporting Initiative (GRI)
Sparbanken Skånes AB:s hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2017 har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative
Standards kärnnivå, och omfattar bankens samtliga enheter. Sparbanken Skånes hållbarhetsarbete är en naturlig del av bankens
dagliga verksamhet. Därför kan delar av hållbarhetsredovisningen återfinnas i årsredovisningen. Enligt lag kommer Sparbanken
Skåne i fortsättningen att redovisa sitt hållbarhetsarbete årligen i samband med årsredovisningen.
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Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Sparbanken Skåne AB (publ), org.nr 516401-0091
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att
min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig
grund för mitt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 27 februari 2018

Jan Palmqvist
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsinitiativ som Sparbanken Skåne stödjer:

Sparbanken Skåne är medlem i:

K L I M AT A L L I A N S
LUND
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Sparbanken Skåne AB (publ)
Box 204
221 00 Lund
Telefon: 0771-12 20 00
sparbankenskane.se
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