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Lokala lösningar
på globala
utmaningar
I årsredovisningstider känns det alltid både bra och
nyttigt att reflektera över året som gått. Globalt
har 2017 präglats av fortsatta geopolitiska
oroligheter och ökande protektionism. I en värld av
globala utmaningar – där länder mer än någonsin
behöver söka samarbete och samförstånd –
är det anmärkningsvärt att även vissa ledande
nationer fokuserar på ensidigt värdeskapande och
egna fördelar.
Det tragiska med ett protektionistiskt synsätt
är att det i sig inte är fel att värna om lokala och
nationella handelsvärden. Det är det förenklade
och snäva synsättet på världen runtomkring som
skapar problem. Ett synsätt där alla andras behov
ignoreras, där varje eftergift ses som ett misslyckande och andra länder och människor endast ses
som en källa till egen vinning.
Det är intressant att den enögda världsbilden
får spridning och fäste just nu, nu när vi står inför
den största omställningen i mänsklighetens historia. Vägen mot en hållbar framtid handlar till stor
del om att börja se och värdera helheten istället
för delarna, att vara villig att själv bidra för att få
någonting tillbaka och att se och mäta framgång
inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan också
vilka värden som skapas för miljön och samhället
runtomkring oss.
Det holistiska synsättet är inget nytt för oss
på Sparbanken Nord. Vi har byggt vår affärsverksamhet och ekonomiska framgång på ett starkt
värdeskapande samhällsengagemang sedan 1852.
Som bank har vi alltid värnat om det lokala, alltid
hållit våra kunder nära och sett till vår hemmamarknad. Men vi har också lyft blicken och sträckt
ut en hand till vår omvärld. Helhetssyn samt
förståelse för hur det lokala och globala påverkar
och samverkar har varit extremt framgångsrikt
för oss som bank. Bara de senaste sjutton åren har
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bankens affärsvolym femdubblats och banken har
en god lönsamhet.
I samband med årsredovisningen 2017 lämnar
vi för första gången en fristående hållbarhetsrapport för hur Sparbanken Nord konkret och
framåtsyftande arbetar med hållbarhet. Hållbarhetsrapporten redogör för hur vår verksamhet på
många sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det finns dock betydligt fler dimensioner i
begreppet hållbarhet och vi försöker ge en god
helhetsbild över detta i rapporten.
Jag har en personlig övertygelse, nämligen att
handling alltid är bättre än ord. Ska de 17 globala
hållbarhetsmålen bli verklighet, så måste utmaningarna mötas av konkreta åtgärder. Ekonomiska,
sociala och miljömässiga värden skapas inte ur
tomma intet, av någon annan i ett avlägset globalt
sammanhang. De skapas här, lokalt, av dig och
mig. Vi kommer ingen vart och uppnår inga mål om
vi sitter och väntar på att någon annan ska göra
jobbet åt oss.
Vi har alla både ett ansvar och möjlighet att
agera, att göra verklig skillnad. När det verkligen
gäller måste det finnas engagemang, idéer, hjärta
och hjärna. Det ska Sparbanken Nord också
erbjuda, så gott vi kan, i både det lokala och
globala perspektivet. Vi står starka som regionens
egen bank. Vi skall fortsätta göra vårt bästa för
att bygga hållbara värden och en bättre framtid
för oss alla.

”

Helhetssyn
samt förståelse för hur
det lokala
och globala
påverkar och
samverkar
har varit
extremt
framgångsrikt för oss
som bank.

Piteå i februari 2018
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Sparbanken Nords affärsmodell
Sparbanken Nord är inte som andra banker. Vi är en sparbank. Som sparbank
har vi inga aktieägare, utan vårt överskott återinvesteras i regionen via
det vi kallar Sparbanken Nord – Framtidsbanken för att skapa hållbara
värden för våra intressenter. Vår vision är att vara regionens egen
bank och att finnas mitt i människornas och företagens verklighet.

Vår affärsstrategi
Sparbanken Nord är en regional bank som huvudsakligen finansierar verksamheten genom inlåning
från privat- och företagskunder. Decentraliserad
organisation, närhet till kund, fysisk marknadsnärvaro och samhällsengagemang är grunden för vår
affärsstrategi. Den särskiljer oss från konkurrerande banker och gör oss attraktiva och valbara. I de
kommuner där vi har lokalkontor har vi ungefär
50 procent av marknaden.
Våra primära intressenter är kunder, medarbetare och omgivande samhälle. Deras förväntan på
oss som bank styr vårt dagliga arbete och bankens
långsiktiga utvecklingsstrategi. Genom att ta
ansvar för, samt driva frågor och investera i,
kunder, anställda och regionens framtid, bygger
vi upp ett starkt förtroendekapital. Samtidigt
bidrar vi till den positiva samhällsutveckling som
är kärnan i vårt värdeskapande och långsiktigt
lönsamma bankverksamhet.
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Bankens värdeskapande
VI SKAPAR VÄRDE FÖR VÅRA KUNDER genom att erbjuda
en hög personlig servicenivå och tillgänglighet med lokal
närvaro, agera finansiär och katalysator för tillväxt och
företagande, samt vara en tillmötesgående och omtänksam
ekonomisk partner i livets och affärslivets alla skeden.
VI SKAPAR VÄRDE FÖR VÅRA MEDARBETARE genom
att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som skapar
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi vill att våra
medarbetare ska må bra, känna att de ges möjlighet till
personlig utveckling och har en god balans mellan arbete
och privatliv.
VI SKAPAR VÄRDE FÖR SAMHÄLLET genom att vara en
finansiellt stark, lönsam och kundorienterad bank med
aktivt samhällsengagemang. Under fem år investerar vi
100 miljoner kronor i olika initiativ som syftar till förbättrad
livskvalitet, höjda kunskapsnivåer, företagsutveckling, nya
arbetstillfällen och förbättrad integration.
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Sofia Jannok, tilldelad
Sparbanken Nords
kulturpris 2017.

165

år av
tillgänglighet

Skapat och fördelat ekonomiskt värde
Genom att vara en vinstdrivande och lönsam
sparbank skapar Sparbanken Nord ekonomiska
värden både i och utanför bolaget. En stor del av
vinsten återinvesteras i verksamheten, men genererar också arbetstillfällen och löner för anställda
och underleverantörer, samt skatter och avgifter
till samhället. Genom samhällsinvesteringar via
Sparbanken Nord – Framtidsbanken, samt lån till
företag och privatpersoner, är banken med och
finansierar tillväxt och ökad sysselsättning i
regionen.

Policys och riktlinjer för
hållbarhetsstyrning
 Läs mer om
Sparbanken Nords
ekonomiska värdeskapande under
ekonomiskt ansvar
på sidan 11.

Ekonomiskt värdeskapande, tkr
Räntor betalda till allmänheten (inlåning)
Räntor betalda för övrig upplåning/finansiering
Insättningsgarantiavgift
Resolutionsavgift

2017

2016

19 045

25 349

5 957

6 389

18 565

13 870

5 534

2 282

45 586

37 944

1 424

1 378

Sociala avgifter och pensioner

43 489

43 501

Löner och arvoden

81 217

79 809

Leverantörsbetalningar

89 089

95 015

Avsättning till Framtidsbanken

20 000

20 000

220 106

176 588

Årets aktuella skatt
Inbetald moms

Årets vinst som återinvesteras i banken
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Sparbanken Nords hållbarhetsarbete innebär ett
långtgående ansvarstagande med syfte att
maximera affärs-, kund- och samhällsnytta samt
minimera risk och bankens negativa påverkan på
sin omvärld. Hållbarhetsarbetet är integrerat i
affärsverksamheten med målsättning att främja
långsiktig hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
Tillgänglighet, kompetens samt produkter och
tjänster ska anpassas både till kundbehov och
till lönsamhetskrav. Verksamheten ska verka för
en god miljö och arbetsmiljö, samt präglas av
god etik.
Hållbarhetsarbetet utgår från våra värderingar;
närmare, tryggare och ansvarsfull, samt följer de
tio grundprinciperna i FN:s Global Compact Act.
Som ledning och stöd för det dagliga arbetet
finns externa lagar och regler samt policys,
instruktioner och riktlinjer för kreditgivning, miljö,
arbetsmiljö, etik, samt jämställdhet och mångfald.
Dessa hjälper alla medarbetare och chefer att
hålla rätt kurs och fungerar både som en kvalitetsstämpel och ett kvitto för kunder, myndigheter
och andra intressenter att vi följer lagar, regler
och bestämmelser.
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Om den här rapporten
Hållbarhet har alltid varit ett fundament i Sparbanken Nords
affärsmodell. Nu höjer vi ambitionsnivån genom att fastställa
en strukturerad hållbarhetsrapport som beskriver hur vi arbetar
med våra väsentligaste hållbarhetsfrågor inom områdena:
 Banken i samhället
 Banken som arbetsgivare
 Miljö
 Motverkande av korruption
 Mänskliga rättigheter
 Ekonomiskt ansvar
 Risk och riskhantering
Vi redovisar även händelser som
skett under året.
Vi har genomfört interna intervjuer i organisationen för att samla in våra mest väsentliga hållbarhetsaspekter inom respektive område. Vi har även
haft ett samarbete och erfarenhetsutbyte med
andra, jämförbara Sparbanker för att på så sätt
ytterligare kunna kartlägga prioriteringar inom
hållbarhet. Detta för att kunna säkerställa att
även externa aspekter fångas upp.
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Lagkramrat, utsågs till
"Årets samhällsprojekt" 2016.
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Banken i samhället
Sparbanken Nord grundades 1852 ur idén att hjälpa människorna att skapa
en långsiktigt stabil trygghet i tillvaron. Den idén lever fortfarande kvar.
Vårt mål är att främja en sund och hållbar ekonomi för de som bor och verkar
i vår region, och när kunderna behöver oss finns vi där vad det än gäller.
Sparbanken Nord har kontor i 10 av länets 14 kommuner och en egen
telefonbank för fjärrservice. Förutom att tillhandahålla finansiell service
och kompetens inom såväl bank som försäkring engagerar vi oss i att skapa
långsiktiga hållbara samhällen i vår region.

Vi är en Sparbank

Prisade samhällsinvesteringar

Sparbanken Nords affärsstrategi är att finnas nära
kunden och aktivt verka för en stark och positiv
samhälls- och näringslivsutveckling där vi verkar.
Att engagera sig i frågor som människor tycker är
viktiga stärker bankens marknadsposition samt
skapar förutsättningar för fler och bättre affärer.
Därför avsätter vi årligen cirka tio procent av bankens vinst för samhällsinvesteringar i regionen och
de kommuner där vi verkar. Vi kallar det för
Sparbanken Nord – Framtidsbanken.
Genom Sparbanken Nord - Framtidsbanken
investerar vi i exempelvis forskning, ungdomsverksamhet, utbildning, idrott och kultur för att
stimulera till fler arbetstillfällen, tillväxt, bra
utbildning samt livskvalitet i regionen. Framtidsbankens verksamhet är särskild från övrig operativ
bankverksamhet.

Det värde Sparbanken Nord genererar genom
Sparbanken Nord - Framtidsbanken har även prisats nationellt av andra samhällsaktörer. Projektet
Lagkamrat med Sparbanken Nord som initiativtagare utsågs till ”Årets samhällsprojekt 2016”.
Lagkamrat kopplar ihop en viktig samhällsfunktion
med förenings- och näringsliv. Projektet förser
boende inom äldreomsorgen med extra resurser
som enbart fokuserar på de boende med inslag
från små och stora samtal till utevistelser och
trivselaktiviteter.
Samma år blev banken också utsedd till ”Årets
Möjliggörare” av Swedish Lapland med motivering ”Modiga och tidiga satsningar på regionala
utvecklingsprojekt inom besöksnäringen har
under många år skapat möjligheter för besöksnäringsentreprenörer att förvandla drömmar till
verklighet”.

100 miljoner till regional utveckling
Under en femårsperiod bidrar Sparbanken Nord –
Framtidsbanken med cirka 100 miljoner kronor av
eget kapital till regionala samhällsinvesteringar
tillsammans med förenings- och näringsliv samt
offentlig sektor. Verksamheten i Sparbanken Nord
- Framtidsbanken är decentraliserad genom ett
flertal geografiskt placerade utskott som väl känner till förutsättningarna i respektive närområde.
Det ger oss bättre möjligheter att medverka i och
finansiera viktiga utvecklingsinsatser för en sund
och långsiktig hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
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De kommande
5 åren
återinvesterar
vi ca

100

miljoner
av vinsten
till regional
utveckling.

Vårt eget hållbarhetspris
Tillsammans med Piteå Science Park instiftade
Sparbanken Nord genom Sparbanken Nord Framtidsbanken ett hållbarhetspris 2017.
”Spiranpriset” delas ut årligen för prestationer
inom hållbarhetsområdet med inriktning mot
minskad miljö- och klimatpåverkan, samt samhällsinsatser ur ett socialt- och ekonomiskt perspektiv.
Vi medfinansierar också en årligen återkommande
internationell konferens inom området cirkulär och
biobaserad ekonomi.
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Banken som arbetsgivare
Sparbanken Nords ambition är att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare och skapa
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, känna
att de får personlig utveckling och har en god balans mellan arbete och privatliv. Vi ska
främja ett arbetssätt där medarbetarna är delaktiga, har inflytande i verksamheten
och kan känna stolthet över sin arbetsgivare. Våra värderingar: närmare, tryggare
och ansvarsfull, ska genomsyra vår företagskultur. Det gäller både internt i banken,
medarbetare emellan och i mötet med våra kunder.

medarbetare som genomgått programmet två
extra semesterdagar. Av 200 medarbetare deltog
125 stycken i TUFF-programmet.

Kollektivavtal är grunden för de anställningsvillkor
som banken erbjuder. Förutom kollektivavtalet har
lokala avtal träffats med Finansförbundet där banken inom vissa områden erbjuder bättre villkor än
vad som yrkas i kollektivavtalet.

Arbetsmiljö och hälsa
Vi arbetar systematiskt med att skapa förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv. Arbetet
sker på bred front och innefattar allt från hälsoinspiratörer, hälsokontroller av personalen och friskvårdspeng till friskvårdssatsningar.
Banken har ett aktivitetsprogram ”Arbetsglädje
hela arbetslivet” för medarbetare som är 60 år och
äldre. Programmet syftar till att skapa förutsättningar för att orka arbeta längre, men också att
tillvarata kompetens och erfarenhet. Medarbetarna får möjlighet till nedtrappning i arbetstid
till 80 %, en lönenivå motsvarande 90 % och med
100 % upprätthållen tjänstepension. Under 2017
nyttjade 11 anställda denna möjlighet.
Arbetsmiljö och hälsa är och har länge varit
prioriterade frågor för oss på Sparbanken Nord.
Vi har under många år haft hälsoinspiratörer på
samtliga kontor, vars uppgift har varit att inspirera
och motivera till en aktiv livsstil. 2016 hade vi
en friskvårdssatsning som fick namnet PUFF –
Personlig utveckling fortsatt frisk, som innebar att
11 medarbetare fick chansen att gå ett hälsoprogram med personlig tränare, kostrådgivning och
motion. År 2017 lanserades TUFF – Träna uthålligt
fortsatt frisk, en friskvårdssatsning som gick ut
på att inspirera alla medarbetare till 20 veckors
kontinuerlig pulshöjande träning på sin fritid med
minst 2 timmar per vecka. I utbyte fick samtliga
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Nöjdare
kunder
än genomsnittet för
branschen

VARTANNAT ÅR GÖRS en stor medarbetarundersökning i banken. Där ingår frågor om fysisk och
social arbetsmiljö, likabehandling, ledarskap,
jämställdhet, utveckling, sammanhållning osv.
Samtliga medarbetare får chans att identifiera de
frågor som är viktigast för dem, vad som fungerar
bra eller mindre bra och hur vi tillsammans kan
komma tillrätta med eventuella brister. Utifrån
medarbetarundersökningarna har vi bland annat:
 Upprättat handlingsplaner och mål på varje
kontor/i varje arbetsgrupp, med speciell fokus
på en hållbar arbetsmiljö.
 Lanserat en metod, weekly workflow, som
genom en enda fråga mäter medarbetarens
aktuella belastning. Det gör det möjligt att
kontinuerligt följa enskilda medarbetares och
gruppers upplevda belastning och kunna sätta
in åtgärder på ett tidigt stadium.
 Vi har på tre av våra kontor gjort speciella
satsningar på den sociala arbetsmiljön genom
att anlita en extern konsult med utbildning
inom området.
BANKENS ÖVERGRIPANDE arbetsmiljömål är att
medarbetarna ska må bra, men också att de får
förutsättningar att utvecklas inom banken och
att varje medarbetares potential tas tillvara. Alla
medarbetare har ansvar för sin egen hälsa och för
att bidra till att skapa en god arbetsmiljö för sina
kollegor. Sparbanken Nords sjukfrånvarotal uppgick till 3,18 % under 2017.
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Framgångsrik kompetensförsörjning
Bankens framgång är beroende av att vi både
lyckas behålla duktiga medarbetare och att vi kan
rekrytera personer som delar bankens värderingar.
När vi rekryterar utgår vi från en kombination av
arbetslivserfarenheter, kompetens och personliga
egenskaper. På de flesta positioner inom banken
innebär arbetet att skapa och upprätthålla förtroende och goda relationer med kunder. Det
medför att social kompetens, ansvarstagande
och hög integritet är viktiga egenskaper hos våra
medarbetare.
Förändringsbenägna medarbetare blir också
allt viktigare. Omvärldsfaktorer som digitalisering
och nya regelverk ställer krav på uppdaterade och
förändrade kunskaper. Den snabba utveckling
som sker i dagens samhälle kräver omedelbar
anpassning för oss som bank. Det ställer också
högre krav på våra rutiner för vidareutbildning
och kompetensutveckling, så att vi ger våra medarbetare förutsättningar att kunna upprätthålla
rätt kunskapsnivåer.
Det finns stor potential för lärande och utveckling i det dagliga arbetet genom intern rörlighet,
samarbete och erfarenhetsutbyte. Medarbetare
som får större överblick genom kunskaper och
erfarenhet från olika delar av banken, får en ökad
förståelse för våra kunder och deras behov. Det
skapar också förutsättningar för personlig utveckling. Därför uppmuntrar vi till intern rörlighet.
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KÖNSFÖRDELNING
I BANKEN
vid utgången
av 2017



Personalomsättning

Totalt 193
tillsvidareanställda
samt 5 visstidsanställda vikarier

Medelålder
i banken

Under 2017 har 8 personer gått i pension och 9
har lämnat banken efter egen uppsägning. Vi har
11 nya externt rekryterade tillsvidareanställningar, en visstidsanställd har fått tillsvidareanställning och som en följd av interna rekryteringar har
8 medarbetare i banken fått en ny roll.

46
män

45,9
år

147
kvinnor

ÅLDERSFÖRDELNING I BANKEN
vid utgången av 2017

Styrelsen

Likabehandling
Respekt för alla människors lika värde är grunden
för Sparbanken Nords likabehandlingsarbete. Varje
form av diskriminering och trakasserier är oacceptabla på våra arbetsplatser. Vi arbetar aktivt och
förebyggande mot diskriminering och för likabehandling, jämställdhet och mångfald som en del i
det dagliga arbetet. Sparbanken Nords likabehandlingsarbete beskrivs i sin helhet i Sparbanken
Nords likabehandlingsplan och jämställdhetsplan.
Riktlinjerna mot sexuella trakasserier är tydliga
med lathundar för hur man som kollega/chef ska
agera för att aktivera Sparbanken Nords beredskapsplan vid förekomst av sexuella trakasserier.
Inga anmälningar har kommit in under 2017.
SPARBANKEN NORDS FÖRETAGSKULTUR bygger
på våra värderingar; närmare, tryggare och
ansvarsfull. Arbetsmiljön ska vara inkluderande
och präglas av en öppenhet för olikheter och att
se olikheter som en tillgång. Vi ska vara en bank
för alla och spegla det samhälle vi verkar i, där
våra medarbetares olika kompetenser, arbetslivserfarenheter och olika sätt att tänka och lösa
problem, tas tillvara.
Män och kvinnor ska ha samma möjligheter hos
oss. Från karriär och personlig utveckling, till att
vara föräldraledig och garanteras en skälig löneutveckling. Vår långsiktiga målsättning är att nå en
jämn könsfördelning i banken, på våra olika kontor
och inom olika arbetsgrupper. Under 2017 har 11
kvinnor och 3 män varit helt föräldralediga under
en längre period (1 månad eller mer), vilket utgör
en jämn fördelning om hänsyn tas till könsfördelningen mellan samtliga anställda.
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61-65 år
14 st

51-60 år
64 st

18-20 år
3 st

(inkl. VD)
21-30 år
23 st
31-40 år
36 st

5
kvinnor

7
män

Ledningsgruppen
(inkl. VD och vice VD)
41-50 år
58 st
6
kvinnor

4
män

Jämställda löner
Vi följer noga löneutvecklingen inom banken och
gör en årlig kartläggning av samtliga löner i syfte
att åtgärda eventuella osakliga löneskillnader. Vi
jämför och analyserar löneutvecklingen för män
och kvinnor i lika och likvärdiga arbeten för att
säkerställa att alla löner baseras på sakliga skäl
och oberoende av könstillhörighet. Arbetet med
att skapa och upprätthålla en saklig lönestruktur
sker tillsammans med de fackliga organisationerna. Sparbanken Nords traditionellt goda fackliga
relationer är en värdefull del av kulturen.

Övriga chefer

10
kvinnor

7
män
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Miljö
Sedan mer än 10 år tillbaka är miljöarbetet integrerat
som en naturlig del av Sparbanken Nords affärsverksamhet. Att arbeta med miljöförbättringar och
minskad resursförbrukning är ett ständigt pågående
arbete. Miljödialogen i företaget hålls levande och
miljöfrågorna utgör en del i medarbetarnas vidareutbildning och kompetensutveckling. Våra anställda
inser också miljöfrågornas betydelse, ur både ett
lönsamhets- och samhällsperspektiv, samt att
deras individuella engagemang tillvaratas.

Sparbanken Nord är väl medveten om de globala
miljöfrågorna samt bankens direkta och indirekta
påverkan. Vårt mål är därför att i största möjliga
utsträckning beakta miljöperspektivet i affärsverksamheten. Miljöaspekter finns alltid med
när vi utvecklar våra kunderbjudanden eftersom
största miljöpåverkan sker då kunder använder
bankens produkter och tjänster. Utvecklingen
av digitala tjänster är exempelvis en viktig
hållbarhetsaspekt, då vi både ökar vår service
och tillgänglighet, samtidigt som bankens indirekta miljöpåverkan minskar. Mätbara miljömål
beslutas och följs upp på årsbasis med ständiga
förbättringar i fokus.

Direkt miljöpåverkan
Som tjänsteföretag har Sparbanken Nord ingen
stor direkt miljöpåverkan. Desto viktigare är det
att se till att våra kunder och leverantörer har

12

HÅLLBARHETSRAPPORT 2017

möjlighet att använda oss på ett miljöklokt sätt.
Den största direkta miljöpåverkan vi har kommer
från pappersförbrukning, energiförbrukning och
till viss del även tjänsteresor.

Indirekt miljöpåverkan
Vår indirekta påverkan kommer från kundernas
användning av oss och våra tjänster. Affärsprocessen låna för företag, och betalningsprocessen för samtliga kundgrupper, ser vi som
vår största påverkansmöjlighet för att förbättra
den hållbara utvecklingen.

 Läs mer om hur
hållbarhetsperspektivet påverkar
vår kreditgivning
på sidan 17.

Miljömål 2017
Ökning av andelen privatkunder som är anslutna
till internet- och mobilbank.
 Ökning av andelen anslutna privatkunder som
gjort en betalning via internet- och mobilbank
föregående månad.
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Åtgärder för minskad miljöpåverkan
Konkret innebär vårt miljö- och hållbarhetsarbete
att Sparbanken Nord klimatkompenserar och
köper utsläppsrätter som motsvarar utsläppen för
bankens egna bilar. Vidare använder vi ”grön el”
i vår verksamhet och våra egna fastigheter är
energideklarerade.
Kontanthanteringen ger märkbara koldioxidutsläpp. Fjärrservice och digitala tjänster som
Internetbanken, Mobilt bank ID, våra betal- och
kreditkort samt populära Swish, gör det enkelt för
våra kunder att minska kontanthanteringen och
bidra till en mer hållbar miljö. Genom att använda
våra fjärrtjänster kan våra kunder förenkla affärer
och spara in på många resor och därigenom
minska koldioxidutsläppen. Det gäller både för
penningtransporter som sker långväga men
även för resor som kunderna kan undvika att
göra till banken.
Samtidigt är det viktigt att poängtera att
kontanthanteringen som Sparbanken Nord tillhandahåller på mindre orter fyller en viktig
funktion för lokalsamhälle och näringsliv. Ur den
hållbarhetsaspekten har Sparbanken Nord valt att
underlätta en kontantlös hantering för kunderna,
men ändå behålla kontanthanteringen där vi bedömer att samhällsnyttan överstiger miljöpåverkan.
SPARBANKEN NORD ERBJUDER fjärrservice via
egen telefonbank med generösa öppettider.
Genom Telefonbanken Personlig Service kan våra
kunder sköta det flesta av sina bankärenden via
telefon i stället för att ta bilen till något av våra
kontor. Det innebär en stor miljöbesparing. Vår
telefonbank är en bra kontaktyta även för kunder
som inte bor kvar i regionen, men som ändå kan
göra sina bankärenden på ett personligt sätt via
denna miljövänliga kanal.
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till Swish, Internetbanken och Mobilbanken
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
Swish

20 000

Internetbanken

10 000
0

Mobilbanken
2017

2016

2015

ANTAL BETALNINGAR PER ÅR
via Swish, Internetbanken och Mobilbanken
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
Swish

1 000 000

Internetbanken

500 000
0

Mobilbanken
2017

2016

2015

HÅLLBARHETSRAPPORT 2017

13

Motverkande av korruption
Sparbanken Nords affärsframgång bygger på att banken har stort och
obrutet förtroende bland sina kunder och på sin marknad. Därför är vårt
arbetssätt och styrning för att förebygga korruption, mutor och intressekonflikter av yttersta vikt.



Närmare
Vi strävar
ständigt mot
ökad närvaro i
det lokala och
regionala
samhället.

Sparbanken Nord har bland annat interna regler
och rutiner gällande etik, intressekonflikter samt
vilka uppdrag vid sidan av tjänsten, så kallade
bisysslor, våra medarbetare kan ha på sin fritid.
Varje enskilt uppdrag värderas så att det inte
påverkar bankens förtroende. VD ska godkänna
samtliga bisysslor efter att närmaste chef, och i
vissa fall bankens funktion för regelefterlevnad,
tillstyrkt bisysslan.

Sparbanken Nords etikregelverk
Banken utbildar medarbetarna, bland annat i samband med sin anställning, i hur de ska agera enligt
bankens etikregelverk, vilket innefattar bland
annat antikorruption. Banken har som ledord att
vara måttfulla när det gäller gåvor, förmåner och
representation, både när det gäller anställda och
kunder. Banken har rutiner för visselblåsning och
samtliga medarbetare kan anonymt lämna uppgifter om oegentligheter utan att det får konsekvenser för den egna anställningen. I vissa fall lyfter
banken hanteringen av visselblåsningen utanför
banken för att säkerställa en oberoende granskning.
I banken finns väl fungerande attest och
utanordningsregler som bygger på dualitet, vilket
innebär att ingen medarbetare ensam kan hantera
en transaktion genom hela behandlingskedjan.

finansiering av terrorism. Samtliga medarbetare
genomgår obligatoriska utbildningar och banken
har underliggande monitoreringssystem som följer
kundernas transaktioner. Bankens kunder och kundernas verkliga huvudmän screenas löpande mot
förändringar avseende finansiella sanktioner och
om de är att anse som person i politiskt utsatt
ställning. Misstänkta transaktioner loggas och
anmäls i relevanta fall till Finanspolisen. På så sätt
bidrar vi till att motverka exempelvis droghandel,
människohandel, grov ekonomisk brottslighet och
terroristfinansiering.

Medarbetarnas egna affärer
Banken har rutiner för medarbetares egna affärer
med finansiella instrument, vi har regler för hantering av marknadsmissbruksregler och vi tar banksekretess och skydd för personuppgifter på största
allvar. Skulle det trots bankens interna regler brista i något led hanterar vi kundklagomål snabbt och
professionellt och vi har interna rutiner för hantering av regelöverträdelser av medarbetare.

Finansiell brottslighet
Banken ser allvarligt på finansiell brottslighet och
har stort fokus på att motverka penningtvätt och
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Mänskliga rättigheter
Respekt för mänskliga rättigheter är
en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i banken. Vårt
arbetssätt och styrning gällande
mänskliga rättigheter syftar till att
bedriva en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsversverksamhet där
respekt för mänskliga rättigheter
integreras i affärsbeslut.
Sparbanken Nord ska undvika att orsaka eller bidra
till kränkningar av mänskliga rättigheter i den
egna verksamheten, samt åtgärda sådan påverkan
om den uppstår. Banken ska verka för att diskriminering inte förekommer samt ska främja mångfald
och jämställdhet och värna om goda arbetsförhållanden. Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning, etnisk bakgrund och könsöverskridande
identitet eller uttryck.
Sparbanken Nord accepterar inte någon form
av barnarbete, slavarbete eller människohandel,
och ska i möjligaste mån undvika affärsrelationer
där sådana risker finns. Vår inköpsverksamhet har
styrande krav på att inköp ska ske från leverantörer som lever upp till bankens grundläggande krav
avseende miljö och mänskliga rättigheter.
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Tryggare
Att vara den
självklara partnern i regionen
– och det mest
naturliga bankalternativet –
innebär att vi
förmedlar
trygghet.

Åtgärder för att jobba med
mänskliga rättigheter
Arbetet med mänskliga rättigheter berör bland
annat följande principer:
 Vi bedömer risk och agerar för att undvika
kränkningar av mänskliga rättigheter i relationer med medarbetare, kunder, leverantörer,
underleverantörer och samarbetspartners,
samt beaktar påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärsbeslut.
 Vi främjar transparens och kommunicerar på
ett sätt som möjliggör för våra intressenter
att förstå vårt arbete, våra utmaningar och
våra ambitioner när det gäller mänskliga
rättigheter.
 Trots omfattande förebyggande arbete kan
kränkningar ske. Om Sparbanken Nords
agerande skulle innebära en direkt kränkning
av mänskliga rättigheter så åtar vi oss att
gottgöra eller råda bot på situationen. Vårt
arbete med mänskliga rättigheter skapar
förutsättningar för ökat förtroende bland
våra intressenter, ökat affärsmannaskap och
minskad riskexponering.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2017

15

Ekonomiskt ansvar
Genom att vara en lönsam bank med balanserad risk, skapar vi
förutsättningar där vi kan tillgodose våra kunders behov på såväl
kort som lång sikt. För att vara konkurrenskraftig över tid och säkerställa vår överlevnad behöver vi bygga upp en pålitlig lönsamhet samt
inge förtroende så att våra intressenter ser oss som en trygg partner med
stabil intjäningsförmåga.

Kapitaltäckning
För att säkerställa att banker har tillräcklig motståndskraft mot de risker som uppstår i verksamheten, men också för att skydda kundernas tillgångar och intressen, har myndigheterna
fastställt kapitalkrav. Det innebär regler för hur
mycket kapital en bank minst måste ha för att få
bedriva verksamheten. En bank måste hålla tillräckligt med kapital för den affärsvolym som finns
i dag, men också ha tillräckligt med kapital för att
fortsätta växa om banken vill kunna tillmötesgå
kundernas framtida lånebehov och ha möjlighet
till mer affärer.
Särskilt viktigt ur ett kundperspektiv är att
banken finns tillgänglig med resurser i tider av
finansiell oro, till exempel som under början av
1990-talet eller efter finanskrisen 2008 och framåt. Är förtroendet för banken lågt hos kunderna
finns risk för utflöden av inlåning just när krisen
är som värst. Om dessa utflöden blir omfattande
riskeras bankens överlevnad och samhället kan
tvingas skjuta till mer kapital. Utflöden av sparmedel som kunderna placerat i fonder, livförsäkring och andra sparformer som inte används
för verksamhetens egen finansiering är inte lika
allvarligt, men kan på sikt leda till en försämrad
intjäningsförmåga.

Finansiering
Banken finansierar all utlåning genom inlåningsmedel. Inlåningen är fördelad på mer än 250 000
konton hos ungefär 100 000 bankkunder. En
majoritet av bankens inlåning står under skydd av
statlig insättningsgaranti, vilket är en trygghet i
tider av finansiell oro. Banken har upparbetade
kreditmöjligheter gentemot finansiella aktörer ifall
behov uppstår att låna pengar på kort eller lång
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sikt. Det är av stor vikt att banken har en god långsiktig plan för sin finansiering för att undvika att
hamna i likviditetsbrist, det vill säga hamna i ett
läge där banker inte fullt ut kan uppfylla de avtal
man ingått med till exempel inlåningskunder och
andra långivare.

Ekonomiskt värdeskapande
Det är viktigt att en bank går med vinst. Inte bara
för att vinsten genererar skatteintäkter till samhället, utan också därför att en stor del av vinsten
återinvesteras i verksamheten. Därmed kan banken växa och till exempel möta kundernas framtida lånebehov. Sparbankens resultat före skatter
uppgick till 286 mkr (235 mkr). Detta resultat fördelades enligt följande: 46 mkr (38 mkr) i bolagsskatt, 20 mkr (20 mkr) avsatt till Sparbanken Nord
- Framtidsbanken och 220 mkr (177 mkr) återinvesterades i verksamheten.

Banken som skattebetalare
För banken är skatt en viktig hållbarhetsfråga.
Vi bidrar till samhället där vi verkar bland annat
genom att betala skatter och avgifter samt genom
att anställa personal. Banken är sedan många år
en stor betalare av bolagsskatt. Utöver bolagsskatt betalar banken betydande belopp i socialavgifter och andra skatter, samt insättningsgarantioch resolutionsavgift som ska garantera stabilitet
i det finansiella systemet. För 2017 beräknas
bankens totala skatt och statliga avgifter uppgå
till 115 mkr (99 mkr). Dessutom utgör moms en
betydande kostnad för Sparbanken Nord då
banken inte har möjlighet att dra av all den
ingående moms som betalas vid köp av externa
tjänster och produkter. Det är en följd av att vår
verksamhet till stor del inte är momspliktig, det



Ansvarsfull
Att vara
regionens egen
bank, mitt i
människornas
och företagens
verklighet
genom goda
affärer. Det är
det mest
ansvarsfulla
vi kan göra.
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vill säga att bankens kunder inte betalar moms på
finansiella tjänster. Utöver de skatter som avser
bankens egen verksamhet, redovisar och levererar
banken in betydande belopp för kunders och medarbetares räkning till skatteverket.

Indirekta ekonomiska effekter
Genom sin kreditgivning till företag och privatpersoner är banken med och finansierar tillväxt
och ökad sysselsättning i verksamhetsområdet.
Ekonomisk rådgivning från banken i samband med
kreditgivning sker alltid med utgångspunkt från
kundens hela situation och ekonomiska förutsättningar. Med denna kunskap kan banken ge vägledning och utgå från varje kunds enskilda behov.
Därmed sätts kunden i fokus – inte enskilda produkter eller tjänster.

Ansvarsfull kreditgivning
Att tillhandahålla krediter till hushåll och företag
är Sparbanken Nords kärnverksamhet. Banken har
en stark lokal närvaro genom sina kontor i regionen och uppnår därigenom en god kännedom om
kunderna och god förståelse för kundernas affärer.
Det innebär också att vi kan fatta besluten nära
våra kunder och skapa en nära och långsiktig
relation med våra kunder.
Kreditgivningen utgår från en bedömning av
varje enskild kunds återbetalningsförmåga, dvs vi
lämnar krediter till kunder som vi bedömer kommer
att klara av att betala sina lån. Att tillhandahålla
krediter till en kund med svag återbetalningsförmåga med argumentet att kunden är villiga att
betala en hög ränta eller erbjuda goda säkerheter
accepteras inte. Detta skyddar kunderna från att
hamna i ekonomiskt svåra situationer på grund av
för hög skuldsättning. Över tid är detta bra både
för kunden, banken och samhället.

S PA R B A N K E N N O R D

Grundläggande principer
vid kreditgivning
Långsiktig hållbarhet är en av de grundläggande
principerna i bankens kreditpolicy. Hållbarhetsperspektivet ingår som en naturlig och integrerad
del i all kreditverksamhet. Miljöhänsyn, socialt
ansvar och affärsetik ska inkluderas i analysen av
kundens möjligheter och risker i varje kreditaffär
samt även ingå som del av kredituppföljningen för
att kunna begränsa risker och dra nytta av möjligheter. Vid kreditgivning tas exempelvis hänsyn till
hur miljörisker kan påverka kundens återbetalningsförmåga. I vissa fall kan detta innebära att
Sparbanken Nord avstår från att bevilja krediter
till företag som inte tar miljöhänsyn eller inte
bedriver sin verksamhet affärsetiskt.
I Sparbanken Nord gör det lokala kontoret
kredit-/affärsbedömningen. Det är det lokala
kontoret som har god kännedom om kunden,
har kunskap om den lokala marknaden, förstår
kundens verksamhet och kan skapa nära, långsiktiga och ansvarsfulla relationer. Närheten gör att
lokalkontoret bättre kan bedöma kundens förhållningsätt till hållbarhet. Den lokala bedömningen
ger även ett bra underlag till högre instanser när
kreditbeslut ska fattas, samt även ett underlag
till uppföljning av hur lokalkontoren tar hänsyn till
hållbarhetsfrågan i sin kredit/affärsbedömning.
Resultat i korthet
tkr
Resultat före kreditförluster

2017

2016

271 907

224 129

Kreditförluster, netto

-16 475

-15 956

Rörelseresultat

255 432

208 173

8,14%

8,54%

0,10

0,11

Räntabilitet på eget kapital
Kreditförlustnivå
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Risk och riskhantering
I all finansiell verksamhet uppstår risker och att hantera dem väl är centralt.
Grunden för Sparbanken Nords riskarbete är en stark och gemensam kultur
med hög riskmedvetenhet, ansvarstagande och beslutsfattande nära
kunden. Bankens riskhantering bygger på en väl utvecklad riskprocess med
tre försvarslinjer, tydliga mål och strategier, policys och instruktioner samt
en effektiv operativ struktur och tydlig rapportering.

Kreditrisk

För att hantera likviditetsrisken, och för att
säkerställa motståndskraft vid eventuella störningar på kapitalmarknaderna, har banken en
likviditetsreserv. Denna består av värdepapper
med hög kreditvärdighet, och som är pantsättningsbara i centralbanker eller avyttringsbara på
mycket kort sikt. Likviditetsrisken är limiterad i
termer av överlevnadshorisont.

Risken för att en kredittagare inte fullgör sina
finansiella åtaganden mot banken och risken för
att ställda säkerheter inte täcker fordran. Kreditrisk
inkluderar motpartsrisk, koncentrationsrisk och
avvecklingsrisk.
Utlåning sker till kunder med god återbetalningsförmåga och mot fullgoda säkerheter.
Diversifiering eftersträvas både inom och mellan
sektorer och utlåningssegment och bidrar till låga
koncentrationsrisker. En stark riskmedveten kultur
och en kreditprocess som utgår från dualitetsprincipen skapar balans mellan risk och avkastning.

Operativa risker
Årsredovisning 2017
Bankens 166:e verksamhetsår

Marknadsrisk
Förändrade riskfaktorer på finansiella marknader
innebär risk för att bankens resultat, eget kapital
eller värde minskar. Bland marknadsrisker ingår
ränterisk, valutakursrisk och aktierisk.
Sparbanken Nord centraliserar all ränterisk till
VD och bankens Finanskommitté vilka erhållit ett
riskmandat från styrelsen. Syftet är effektiv hantering av marknadsrisk, huvudsakligen med hjälp
av derivatinstrument, men även där det är möjligt
genom att eftersträva en löptidsmatchning.

Likviditetsrisk
Risken för att banken inte ska kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt
innebär en likviditetsrisk. Den uppstår genom
att löptiderna på balansräkningens tillgångsrespektive skuldsida inte sammanfaller då utlåningen generellt är mer långfristig än inlåningen.

18

HÅLLBARHETSRAPPORT 2017

 Läs mer om
Sparbanken Nords
Riskarbete i
Årsredovisningen
not 3 Finansiella
risker.

Risken för förlust till följd av icke ändamålsenliga
eller otillräckliga interna processer eller rutiner,
mänskliga fel, felaktiga system eller externa
händelser. Operativ risk inkluderar även legal risk
och compliancerisk.
Sparbanken Nord har ett internt regelverk för
operativ riskhantering. Vi arbetar på ett strukturerat sätt med riskanalyser och riskreducerande
åtgärder i samband med större förändringar samt
med kontinuitetsplanering och med beredskap för
att så snabbt som möjligt minimera effekterna av
incidenter i de fall de ändå uppstår.
Det är varken möjligt eller kostnadseffektivt
att försöka eliminera alla operativa risker. Målet
är att minimera de operativa riskerna med hänsyn
tagen till bankens verksamhet och omvärld liksom
bankens strategi och riskaptit. Mindre förlusthändelser är en del av bankens normala verksamhet. Större förluster och incidenter som påverkar
många av bankens kunder är sällsynta och banken
arbetar målmedvetet med att förhindra att denna
typ av händelser inträffar.
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Regionens egen bank
Den 3 april 1852 öppnades Norrbottens första sparbank i Piteås rådhus efter beslut av
Hushållningssällskapet. Syftet var att ge människorna en möjlighet att spara en slant
för sämre tider. Första dagen strömmade pigor, drängar och lärgossar in till banken för
att sätta in pengar. Under de två timmar banken var öppen hade totalt 131 insättare
besökt banken och satt in 828 riksdaler och 8 skilling Banco. Sedan dess har banken
vuxit och utvecklats till en regional bank med stark lokal profil.

Välkommen till Sparbanken Nord
Arjeplog
Storgatan 15

Piteå
Storgatan 43

Arvidsjaur
Storgatan 15 B

Älvsbyn
Storgatan 12

Gällivare
Storgatan 5

Öjebyn
Öjagatan 33

Jokkmokk
Berggatan 9

Överkalix
Storgatan 42

Kiruna
Lars Janssonsgatan 18

Övertorneå
Matarengivägen 27

Pajala
Tornedalsvägen 10

Telefonbanken/Kundcenter
0771-23 00 23

sparbankennord.se
#sparbankennord

