Så jobbar vi
med hållbarhet
Verksamhetsåret 2021

Hållbarhet är naturligt
för oss!
Vi på Sparbanken Västra Mälardalen har alltid arbetat nära
våra kunder. Långsiktighet i rådgivning, och viljan att hjälpa
våra kunder till ekonomisk frihet och trygghet har funnits
med oss sedan vår bank grundades 1845.

Hållbarhet går därmed hand i hand med Sparbanksidén. Vi
värnar om människorna som lever här; i Köping, Arboga och
Kungsör. Därmed värnar vi också om företagen, föreningarna,
husen, eldsjälarna och miljön här i vår fina region. Vi bidrar till
utveckling på många olika sätt, och mellan år 2000 och 2021
har vi delat med oss av vår vinst med nästan 120 miljoner till
projekt, idéer, initiativ och regional utveckling i Västra
Mälardalen. Det är vi mycket stolta och glada över! Vi är
också stolta över att våra kreditbeslut fattas lokalt, och våra
rådgivare och specialister finns nära våra kunder – det är
något vi ser skapar långsiktiga, personliga och lojala
relationer; en förutsättning för vår verksamhet.

Vi är stolta över
hur vi jobbar med
långsiktighet och
hållbarhet.

Bankens största hållbarhetspåverkan sker indirekt via
bankens utlåning. Därför är det också oerhört viktigt att
poängtera att ansvar och långsiktighet är två viktiga begrepp
för Sparbanken Västra Mälardalen när det gäller kreditgivning.
Genom sund kreditgivning av hög kvalitet kan vi exempelvis
vara med och skapa förutsättningar för företag att bygga upp
och utveckla sina verksamheter. Det är viktigt för oss att våra
företagskunder har ett hållbarhetsperspektiv i sina verksamheter, och att de har affärsplaner som stöttar en hållbar
utveckling. Det är också viktigt för oss att ge våra privatkunder möjlighet att skapa en långsiktig och trygg ekonomi
– allt i hållbarhetens anda.
Eftersom vi har kontor där de flesta av våra kunder lever och
verkar, har vi goda förutsättningar för god kännedom om
bygden och förståelse för våra kunders affärer. Vi behöver
veta vilka våra kunder är, vilka framtidsplaner de har och
vilken påverkan de utgör på miljön och lokalsamhället, för att
fatta riktiga beslut.
I april 2021 skrev vi på FN:s principer för ansvarsfull
bankverksamhet. Åtagandet innebär att vi förbinder oss att
öka vårt positiva avtryck på samhället och människorna som
lever här i Västra Mälardalen. Det innebär också att vi ska
analysera vår påverkan och sätta upp mål för att förflytta oss
som hållbar aktör. Vi är stolta att ha tagit det här steget, som
också betyder att vi jobbar mot FN:s globala hållbarhetsmål
och Parisavtalet. Hittills har vi lokaliserat sju av de sjutton
hållbarhetsmålen som extra angelägna för oss att arbeta med
lokalt.
På vår hemsida kan man läsa mer om hur vi tänker kring
hållbarhet. www.sparbankenvm.se/hallbarhet

Mikael Bohman, VD.

Hur vi jobbar med hållbarhet
och vad hållbarhet är för oss
Sparbanken Västra Mälardalen har funnits sedan 1845.
Vi har kontor i Köping, Arboga och Kungsör. Vi brinner för
det personliga mötet och för att hjälpa våra kunder på bästa
sätt, på både kort och lång sikt.
För att förstå hur vi jobbar med hållbarhet behöver vi förklara
vår affärsmodell, som är uppbyggd på Sparbanksidén. Vårt
uppdrag är, och har alltid varit, att hjälpa våra kunder till
ekonomisk frihet och trygghet. Och även om samhället och
våra kunders önskemål och möjligheter att möta oss
förändras över tid, så består ändå vårt uppdrag.
Vi tror på tillgänglighet, närhet och personlighet, därför har vi
under de senaste åren satsat på ombyggnation av vårt kontor
i Arboga, och under 2021-2022 även i Köping - vi bygger om
för framtidens kundbehov.
Vi har, genom workshops med medarbetarna, styrelsen och
bankens huvudmän, lokaliserat vad hållbarhet är för oss på
Sparbanken Västra Mälardalen. Långsiktighet, att vi värnar
om framtiden och det lokala ekonomiska kretsloppet är
centrala begrepp. Vi har landat i fyra fokusområden som
gäller för allt vi gör på banken. (Se nästa sida.)

Ombyggda lokaler, här i Arboga, men även i
Köping, för att ställa om för framtidens behov av
bank.

Vår affärsmodell, vårt uppdrag och vår hållbarhetsdefinition
är samstämmiga med vår idé och syfte: Verklig nytta för
dig och Västra Mälardalen, det är vår idé. Ett hållbart Västra
Mälardalen som vi skapar och kommunicerar tillsammans,
det är vårt syfte.

FN:s principer för
ansvarsfull bankverksamhet
I april 2021 skrev vi under FN:s principer för
ansvarsfull bankverksamhet. Undertecknandet innebär att
vi förbinder oss att analysera vår påverkan på miljön och
samhället, men också på de människor som lever där banken
verkar.
Utifrån analysen sätter vi sedan upp mål och delmål. Arbetet
är långsiktigt och genomsyrar hela bankens verksamhet.
Åtagandet innebär att banken ska bidra till de globala hållbarhetsmålen som FN tagit fram i Agenda 2030, samt till
Parisavtalet. Hittills har Sparbanken lokaliserat sju av de
sjutton målen som extra angelägna i arbetet med investering
och stöd till regional utveckling, föreningar, projekt, idéer och
initiativ, på lokal nivå.

“Vi vill att Köping,
Arboga och Kungsör
ska fortsätta att vara
bra platser att växa
upp på - för våra barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.”
Sparbanken Västra Mälardalens
Hållbarhetsdefinition.

Våra fokusområden med utgångspunkt
i de globala hållbarhetsmålen
1.

Roligare och tryggare stadskärnor! (Mål 11, 12)

2.

Ännu mer hållbar utveckling i Västra Mälardalen (Mål 7, 9, 11, 12)
Vi vill att Västra Mälardalen ska vara en bra plats att leva på också imorgon.
Därför vill vi bidra till mer förnybar energi, fler hållbara bostäder och effektiva,
klimatvänliga sätt att resa på. Därför värnar vi också om närproducerade varor,
lokala företag och lokal handel - det är sånt som sätter fart på det lokala
ekonomiska kretsloppet.

3.

Mer rörelse i Västra Mälardalen! (Mål 3)
Vi mår alla bättre av att röra på oss. Motion håller oss friska, stärker våra kognitiva
förmågor och gör oss gladare. Därför stödjer vi föreningar och eldsjälar som får
oss som lever i Västra Mälardalen att dansa, åka skidor, rida, simma, cykla, vandra
i naturen, och göra annat som vi alla mår bra av.

Vi vill ha levande kulturliv, fler småbutiker, hållbara bostäder och
tryggare stadskärnor. Därför stöttar vi projekt, aktiviteter och initiativ
som bidrar till just detta.

4. Tryggare barn och ungdomar (Mål 3, 4, 16)
Allt som banken stöttar, ger bidrag till eller
Ett tydligt omtag planeras kring upplägg för
Alla barn och ungdomar har rätt till en bra start i livet där de får uppskattning för
investerar i, ska kunna härledas till ett eller flera
sponsring/samarbetsavtal, där föreningarna
vilka de är och får möjlighet att utveckla sina talanger. Vi vill bidra till att fler barn
av dessa fokusområden.
behöver visa upp att de har eller planerar att
och unga känner kunskapsglädje och trygghet, och att de lär sig att uppskatta
inleda ett värdegrundsarbete, och där hållbarhet
och respektera olikheter. Därför är vi med och rustar ungdomar för framtiden på
Föreningar som söker sponsring behöver visa
också får ett tydligare fokus i samarbetsavtalen.
många olika sätt.
hur de arbetar för hållbarhet, liksom projekt
Banken kommer från och med 2022 uppmuntra
som söker medel för sin idé. Företag genomgår
föreningar till hållbara aktiviteter i Västra
en hållbarhetsanalys när de söker krediter. Till
Mälardalen på ett tydligare sätt.
exempel.
Under 2021 har ett stort arbete påbörjats
gällande samarbets- avtal/sponsoravtal.

Källa: www.un.org/sustainabledevelopment

Sparbankens gröna ramverk
Under hösten 2021 godkändes Sparbanken Västra
Mälardalens gröna ramverk. En second opinion har också
utfärdats av det externa, oberoende företaget Cicero Shades
of Green, med betyget Medium Green. Ramverket möjliggör
för Sparbanken att emittera gröna obligationer, och därmed
avsätta delar av utlåningskapitalet till att påskynda resan mot
en mer hållbar framtid här i Västra Mälardalen.
På Sparbankens hemsida finns ramverket och second
opinion publicerat.

Ramverket gör
det möjligt att
emittera gröna
obligationer!

Banken i samhället
– social hållbarhet
Banken är en viktig partner för idrottsföreningar
genom sponsring. Vi sponsrar de flesta föreningar
i regionen och prioriterar de som engagerar och
involverar många ungdomar.
Att uppmuntra till mer rörelse är något vi ser går
hand i hand med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.
Föreningar, projekt och organisationer kan också
söka bidrag för idéer och initiativ. Från och med
våren 2021 måste föreningar och organisationer
ange på vilka sätt de arbetar med hållbarhet när de
söker om stöd från Sparbanken.
Genom bankens insamlingsplattform Hjärta
Västra Mälardalen (www.hjartavastramalardalen.
se) kan föreningar och organisationer lägga upp
projekt där allmänheten kan vara med och bidra
med en slant. Hittills har Sparbanken också stöttat
de projekt som samlat in pengar via plattformen.
En ny ridskolehäst, en världspremiär i teater, pengar
till hjärnforskning – är exempel på projekt som
lyckats nå sina målsummor på insamlingsplattformen.
Sparbanken jobbar också mycket med att utbilda
unga i ekonomi. Studiebesök hos oss på kontoren,
och även besök i skolor, är vanligt förekommande
- för att lägga en grund till en sund ekonomi. Sedan
många år tillbaka samarbetar banken med Ung
Företagsamhet i Västmanland, som rustar unga i
entreprenöriella färdigheter, både i grundskolan och
på gymnasienivå.

Vi sponsrar de flesta
föreningarna i Västra
Mälardalen och är
alltid intresserade
av fler samarbeten!

Sedan år 2000 har
vi delat med oss av
vår vinst med ca 120
miljoner till bra saker
i Köping, Arboga och
Kungsör!
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Sponsring
Stöd till projekt & idéer
Regional utveckling

Banken i samhället
– ekonomisk hållbarhet
Sedan 2008 har Sparbanken delat ut en
Sparbanksbonus till privatkunder. Bonusen har
bestått av en presentcheck/presentkort som
endast kan lösas in i butiker i Västra Mälardalen
– på så sätt premieras Sparbankens kunder,
samtidigt som den lokala handeln främjas och
ger därmed skjuts till det lokala ekonomiska
kretsloppet.
Genom Sparbankens insatser, både ekonomiska
och personella, till den ekonomiska föreningen
Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) medverkar
banken också till stora utvecklingsprojekt i
regionen – ViS driver många frågor som involverar
såväl Köpings- som Arboga och Kungsörs
kommuners utveckling och satsningar.
Ända sedan vår bank startade 1845 har ekonomisk
hållbarhet och ekonomiskt ansvar varit viktiga
hörnstenar i verksamheten. Hållbara affärer
med såväl leverantörer som privat- och företagskunder, lönsamhet och kontrollerad risk skapar
förutsättningar för Sparbanken Västra Mälardalen
att hjälpa kunderna på både kort och lång sikt. Att
vår bank är ekonomiskt stabil skapar trygghet och
medför att vi kan fortsätta att dela med oss av vår
vinst till projekt och initiativ som gör det ännu
bättre och hållbarare här i Västra Mälardalen.
Sparbanken Västra Mälardalen har och strävar
efter att hålla en hög kapitaltäckningsgrad.
Detta skapar goda förutsättningar för att tillgodose
våra kunders finansieringsbehov över tid oavsett
konjunkturläge. Historiskt har vi också sett att en
god kapitaltäckning skapar ett högre förtroende för
banken.
En förutsättning för att vår bank ska kunna jobba
långsiktigt med hållbarhet är att banken genererar
lönsamhet. Eftersom vårt uppdrag till stor del är
att skapa ekonomisk trygghet och frihet för våra
kunder, är naturligtvis devisen densamma för
oss som bank. Genererar vi inte något överskott
är vi heller ingen Sparbank, eftersom vi använder
delar av just vinsten till att återinvestera i vår verksamhet, för att kunna möta våra kunders framtida
behov.

Sparbanksbonuskorten kunde användas i butiker
anslutna till Västra Mälardalen Handel.

Banken i samhället
– ekologisk hållbarhet
Vi vill bidra till att Västra Mälardalen är en attraktiv
plats att bo, leva och verka på även i framtiden.
Därför är hållbarhetsfrågor en självklar del i vår
verksamhet. Sparbanken Västra Mälardalen har arbetat
med miljöfrågor sedan 1999 då vi miljödiplomerades
som en av de första bankerna i Sverige. Sedan dess har
arbetet utökats successivt år för år.
Sopsortering och val av transportmedel vid resor är
självklara aspekter för oss, och en del av det
hållbarhetsarbete som vi gör dagligen, precis som att
vi guidar våra kunder att välja internetbanken/appen
för betalningar istället för girobetalningar via papper. Vi
uppmanar även till att använda bankkort vid köp, istället
för kontanter, både av miljöhänsyn, med tanke på
transporter, men även av säkerhets- och trygghetsskäl.
I det indirekta hållbarhetsarbetet kan vi påverka våra
leverantörer genom att värdera miljö- och hållbarhetsaspekterna vid inköp, samt att välja lokala leverantörer
i de fall det är möjligt. Vi arbetar ständigt för ännu mer
hållbara kortlösningar - Sparbanksbonuskortet (presentkort) är ett tydligt exempel, som de senaste åren varit
tillverkat av ecopaper.
När Sparbanken byggt om banklokalerna har energieffektiva lösningar eftersträvats. Vi har bytt fönster för
att spara energi och även bytt belysningslösningar.
På Sparbankens huvudkontor i Köping finns sedan
några år tillbaka solpaneler, som används till vår
elförbrukning. Dessutom kompletterar vi med
ursprungsgaranterad lokal solel från lokala företag.
Mälarenergi Elhandel samt El av Sol Nordic AB har
spelat viktiga roller i att dessa samarbeten har blivit
verklighet.

Regelverk och risker
I Sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker;
kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker.
Riskhantering
Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för Sparbankens
riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar
delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar
regelbundet till styrelsen.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera, hantera och
rapportera de risker som Sparbanken exponeras för i sin verksamhet
och att för dessa sätta lämpliga begränsningar i form av riskaptiter
och limiter samt säkerställa att det finns kontroller på plats. Riskerna
bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte bryts.
Policyer inom området utvärderas och uppdateras regelbundet.
Genom kompetenssäkring och tydliga processer skapas förutsättningar
för en stabil riskkontroll och riskhantering där varje anställd har tydliga
befogenheter, ansvar och förstår sin roll i processen.
Motverka korruption och penningtvätt
Banken gör löpande riskbedömningar för att identifiera, bedöma och
hantera risker för penningtvätt, terrorismfinansiering och korruption i
verksamheten. Målet med riskbedömningen är att medvetandegöra
och värdera riskerna samt få ett underlag för att reducera riskerna att
banken utnyttjas för brottslig verksamhet eller möjliggör finansiering av terrorism. Det finns en utarbetad process för kundkännedom
(KYC) och arbete mot korruption är något som genomsyrar bankens
affärsprocesser och integreras i riskbedömning av krediter, leverantörskedjan, betalningsflöden och i investeringar. Samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt för att känna igen transaktionsmönster, beteenden och situationer som utgör, eller har samband
med, penningtvätt och korruption.

Hållbarhet i organisationen
– medarbetarskap och ledarskap
Hos oss finns många olika yrkesroller och stort
utrymme för vidareutbildning. Det ger goda
möjligheter att stanna länge hos oss, vilket
många av våra medarbetare också gör.

exempel är våra medarbetarundersökningar. Viktiga
och återkommande frågor rör exempelvis ledarskap,
trivsel, förbättringsmöjligheter och hållbarhet i vår
organisation.

Stolthet och delaktighet är två nyckelord för oss på
Sparbanken. Vi vill att alla våra medarbetare ska vara
ambassadörer för vår Sparbanksidé, och vi vill att
stoltheten att jobba på en bank som gör skillnad
både ska kännas och synas.

Banken har flera skyddsombud och en arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare erbjuds kontinuerligt
hälsoundersökningar via företagshälsovården, och vi
genomför olika hälsoutmaningar för att peppa
varandra till motion och friskvård. Alla anställda har
också möjlighet att utnyttja friskvårdsbidrag. Vår
sjukfrånvaro är låg, dock var siffran för 2021 lite högre
än vanligt; 4,3%.

Ett kvitto på detta fick vi våren 2021, då vi kom tvåa i
landet när undersöknings- och actionplattformen
Brilliant Future listade arbetsgivare med de mest
engagerade medarbetarna. Läs mer i pressmeddelandet
på vår hemsida - www.sparbankenvm.se/press

Såväl i vårt dagliga arbete som vid rekrytering eftersträvar vi alltid jämställdhet och mångfald.

Sparbanken Västra Mälardalen arbetar ständigt för
att utvecklas som arbetsgivare. Ett återkommande
Översikt

Vi kom tvåa i landet
i Brilliants mätning av
mest engagerade
medarbetare 2021!

Chef:
Mälardalen
Svar:

Mikael Bohman, Sparbanken Västra
86% (64/74)

Aggregerat resultat per index
Engagemangsindex (EI)
Grattis! Ni har en
organisation med högt
engagerade medarbetare!
Det finns mycket energi och
ni har lyckats skapa
tydlighet mellan de
övergripande och de
individuella målen.
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Summering
2021
Sparbanken Västra Mälardalen har en historia
som går tillbaka ända till 1845. Redan då tänkte vi i
hållbarhetstermer – eftersom vi ville skapa en bank
som hjälper sina kunder att nå ekonomisk trygghet
och frihet.
Än idag jobbar vi utifrån denna tanke. Att vi dessutom,
genom vår företagsform, har möjlighet att ge tillbaka
delar av vår vinst till bra saker som gör verklig nytta
på vår hemmaplan, ökar vårt bidrag till att Västra
Mälardalen utvecklas till en stabil och hållbar region.
Vi är stolta att ha skrivit på FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Hittills har vi identifierat sju av de
sjutton globala hållbarhetsmålen som extra angelägna
för oss att arbeta med lokalt.
Att vi under 2021 dessutom har fått ett grönt ramverk
på plats är ett stort kliv framåt i hållbarhetsarbetet.
Genom att emittera gröna obligationer kan vi i ännu
högre grad uppmuntra våra kunder att göra hållbara
val för framtiden.
Sedan våren 2021 måste alla föreningar och
organisationer som söker sponsring och bidrag visa
hur de arbetar för ökad hållbarhet, och vi genomför
hållbarhetsanalyser på våra företagskunder när de
söker krediter.
Visst kan och ska vi bli ännu bättre. Tillsammans
med våra kunder och invånarna i Köping, Arboga och
Kungsör ser vi till att Västra Mälardalen fortsätter att
vara en bra plats att bo, leva och verka i. Nu och för
många generationer framåt.

