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1. Syfte
Denna policy utgör grunden för bankens miljöarbete och anger vilket synsättet
banken har på vår miljöpåverkan och ledningen av vårt hållbarhetsarbete.
Banken möjliggör en hållbar utveckling genom en sund och hållbar företagsledning.
Vi förväntas ha kunskap om miljörisker och vi använder oss av denna kunskap
genom att hjälpa våra kunder minska risker samt dra nytta av möjligheter. Vi är
medvetna om den miljöpåverkan som våra beslut och vår verksamhet ger upphov till.
Miljöansvar är en integrerad del i vår verksamhet och våra beslut.
Vi är en del av samhället där vi verkar; möjligheter och utmaningar i samhället är
också våra utmaningar och möjligheter. Vårt arbete medför också globala effekter
genom våra investeringar, kreditgivningar, betalningar och distributionskedjor. Detta
innebär att vi både har ett lokalt och globalt ansvar. Vår framgång som bank är
kopplad till att vara med och angripa de sociala och miljömässiga utmaningarna som
finns i vår tid.

3. Organisation och ansvar
3.1 Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens miljöarbete och skall årligen
ompröva denna policy.

3.2 Affärsråd
Affärsrådet är bankens organ för arbetet med bankens miljöarbete. Här sker
exempelvis fastställande av nya miljömål och beslut inom miljö- och
hållbarhetsområdet. Miljö- och hållbarhetsansvarig redovisar bankens miljö- och
hållbarhetsarbete för affärsrådet.

3.3 VD
VD har det löpande ansvaret för bankens miljö- och hållbarhets arbete, och ansvarar
exempelvis för att;




Miljöarbetet genomsyrar hela organisationer i alla dess led.
Instruktioner (instruktion för miljö och hållbarhet) och rutiner utarbetas och
följs.
Att tillräckligt med tid och resurser finns för miljöarbetet.

VD ansvarar för att utse en miljö- och hållbarhetsansvarig som ska leda miljöarbetet i
banken.

Dokumentnamn
Fastställd av
Fastställd §
Datum för fastställelse

Policy för Miljö och hållbarhet
Orusts Sparbanks Styrelse
113
2018-04-24

Ersätter/Omprövad §
Tidigare fastställd
Informationsklassning
Sidan

116
2017-04-25
Öppen
4

3.4 Miljö- och hållbarhetsansvarig
Miljö- och hållbarhetsansvarigs ansvarsområden och befogenheter regleras i
bankens instruktion för miljö och hållbarhet.

3.5 Avdelningschefer
Avdelningscheferna ansvarar för:






Miljö- och hållbarhetsarbetet inom den egna verksamheten.
Att personalen genomför beslutade utbildningar.
Att miljö- och hållbarhets policy, instruktioner, rutiner, miljömål följs.
Rapporterar identifierade brister omgående.
Kommer med förslag på hur miljöarbetet kan förbättras och utvecklas.

3.6 Personal
Varje medarbetare ska i överensstämmelse med bankens värderingar följa denna
policy och tillhörande interna och externa regelverk i det dagliga arbetet.

4. Grundläggande principer
Bankens miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till en
uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. Vi ska arbeta för att minimera negativa
miljöeffekter av vår verksamhet och bygger det på följande principer:

4.1 Ledning
Vi ska arbeta för att ständigt förbättra hanteringen av vårt miljöansvar. Vi tillämpar ett
regelverk som styr vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vi ska arbeta med tydliga och
mätbara miljömål och eventuella brister ska hanteras och följas upp. Förbättringar
uppnås i en återkommande process i överensstämmelse med denna policy.

4.2 Integrering i verksamheten
Miljöaspekter ska beaktas i lönsamhet och riskanalyser i affärs- och
produktutveckling samt i tillhandahållande av tjänster, i krediter och investeringar och
i kommunikation med intressenter.

4.3 Miljö lagar och frivilliga åtgärder
Vi baserar vårt miljöarbete på vetenskapliga rön, internationella avtal,
affärsrelaterade ramar och gällande lagar och förordningar.
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4.4 Direkt miljöpåverkan
Vi tar ansvar för bankens direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet. Vi strävar
efter att minimera miljöpåverkan från tjänsteresor, materiella resurser, elförbrukning,
och avfallshantering som orsakar utsläpp och föroreningar i atmosfär, mark och
vatten. Vi vidtar åtgärder för att spåra, övervaka och följa upp vår påverkan.

4.5 Indirekt miljöpåverkan
Vi arbetar med lokala och globala effekter av våra investeringar, kreditgivningar,
betalningar och distributionskedjor. Vi är medvetna om vår indirekta miljöpåverkan
och vår möjlighet att påverka. Därför strävar vi efter att integrera miljöhänsyn i våra
viktigaste affärsprocesser. Vi hjälper våra kunder och intressenter att göra sunda och
hållbara ekonomiska beslut.


Investeringar och kreditgivningar - Vi analyserar miljöpåverkan från
våra investeringar och kreditgivning. Vi tar våra kunders miljö- och
hållbarhetsrisker och möjligheter i beaktande och strävar efter att
bedöma hur dessa risker kan påverka våra egna och våra kunders
lönsamhet och rykte.



Kunddialog - Vi är medvetna om att våra kunder påverkar miljön genom
sina ekonomiska beslut, aktiviteter och affärsverksamhet. Vi hjälper
våra kunder att förstå hur deras finansiella beslut påverkar miljön.



Leverantörsrelationer - Vi är medvetna om att våra val av leverantörer
och produkter påverkar miljön. Därför ska miljöaspekter beaktas i
dialogen med leverantörer. Framsteg inom miljöområdet uppnås genom
ömsesidigt lärande och öppet utbyte av information om miljöfrågor. Vi
uppmuntrar våra leverantörer att investera i nya initiativ och
nytänkande.

4.6 Kunskap och medvetenhet
Kunskap, medvetenhet och engagemang bland våra medarbetare är en förutsättning
för att vi ska lyckas i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Alla anställda ska ha tillräcklig
kunskap för att inse vikten av frågor om miljöpåverkan ur ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt perspektiv. Därför ska medvetenhet om miljö- och hållbarhets frågor
integreras i bankens kompetensutveckling.

4.7 Miljömål
Genom tydliga miljömål leds det interna miljöarbetet till ständiga förbättringar.
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5. Uppföljning och rapportering
Samtlig personal har en skyldighet att rapportera konstaterade och misstänkta brott,
incidenter och brister som rör detta område till närmsta chef eller miljö- och
hållbarhets ansvarig.
VD skall i sin tur till styrelsen rapportera händelser av väsentlig betydelse.
VD skall till styrelsen årligen redogöra för bankens miljö- och hållbarhetsarbete.

