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Om den här
rapporten
Varbergs Sparbank har sedan 2020 upprättat en fristående
hållbarhetsredovisning. Vår avsikt med hållbarhetsredovisningen är att beskriva väsentliga hållbarhetsaspekter i
bankens verksamhet. Omfattningen skall täcka in de krav
som ställs på hållbarhetsredovisningen för bolag som
omfattas av kraven i Årsredovisningslagen (2016:947).
Den internationella redovisningsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) har fungerat som inspiration och
vägledning vid vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Bankens hållbarhetsredovisning uppfyller dock inte
kraven för GRI och har därmed inte upprättats i enlighet
med GRI. Ambitionen är att över tid uppnå GRI-standard
för hållbarhetsredovisningen i banken.
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Vi vill främja hållbar
tillväxt och uppmuntra
våra kunder att göra
mer medvetna val.

lokala föreningar fick under 2021
stöd genom sponsring och bidrag
från Sparbanksstiftelsen Varberg

6

Nya hållbarhetsinriktade lån
För privatpersoner som vill investera i en miljöklassad bil, solpaneler till
bostaden eller andra effektiva energilösningar för hemmet erbjuder vi
nu 3 fördelaktiga lån. Detta innebär inte bara att kunden kan minska sin
miljöpåverkan utan i många fall också sänka sina kostnader och spara
energi i hemmet. För privatpersoner erbjuder vi sedan 2021 Gröna bolån
och för företag finns nu 2 fördelaktiga fastighetskrediter för investeringar
i resurs- och energieffektiva fastigheter, bra både för affären och för miljön.

1:a

2021 var året då vi emitterade
vår första gröna obligation med
en volym om 350 msek

3000

elever har under 2021
träffat oss för att prata
privatekonomi, både genom
fysiska och digitala möten

36,7
miljoner kronor delade vi ut
i bidrag och stöd till Varberg
och Horred under 2021
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En affärsmodell
med hållbarhet
i sitt DNA

Vår vision
Varbergs Sparbank – det självklara valet

Sedan 1836 har vi uppmuntrat till sparande och varit
en del av stadens utveckling. Hela vår vinst stannar i
Varberg. Som investeringar i bankverksamheten och
som stöd genom vår stiftelse, där föreningsliv, forskning,
utbildning och näringsliv får möjligheter att utvecklas.

Vårt syfte
Tillsammans bygger vi ett hållbart,
livskraftigt Varberg. En bättre ekonomisk vardag ger
framtidstro till människor, företag och samhälle.

Så var det förr, så är det nu och så är det i framtiden.
Det är detta som kallas Sparbanksidén – en hållbar idé
som i dag är mer aktuell än någonsin.
Vår affärsmodell ser inte ut som andra bankers – vi är en Sparbank.
Som Sparbank har vi inget enskilt vinstintresse. Däremot har vi
ett syfte att främja en sund och hållbar ekonomi för de som bor
och verkar i vår region, samt bidra till att utveckla vårt verksamhetsområde. För oss ligger hållbarhet i vårt DNA och har genomsyrat vår verksamhet sedan vi grundades.
Även om bankens syfte inte är att maximera vinst och utdelning
till ägaren så är det viktigt för oss att göra ett bra resultat. Vi verkar i en region som växer snabbt och vinsten i verksamheten ger
oss möjlighet att finansiera nya lån till bostäder och företag, så
att vi kan växa i takt med Varberg.

Vår affärsidé
Vi skapar den bästa kundupplevelsen för var och en.
Med närhet, kompetens och engagemang utvecklar vi
tillsammans våra kunders ekonomi. Med stor kännedom
om vår kund och marknad, fattar vi beslut och gör
affärer där hela vinsten återinvesteras i Varberg.

Vår vinst går även till vår aktieägare. Vi har bara en aktieägare,
vår ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen Varberg. Genom Sparbanksstiftelsen Varberg delar vi årligen ut ca 20 % av vårt resultat och pengarna går oavkortat till bidrag som utvecklar Varberg.
Tillsammans med våra kunder gör vi Varberg till en bättre plats
att leva och verka i.

Våra värdeord

Vi vill finnas nära våra kunder. Vårt huvudkontor ligger i Varberg
och vi har tre kontor (Torget, Tvååker och Veddige) samt en egen
telefonbank. På samtliga kontor kan kunderna träffa alla olika
delar av verksamheten; privat-, premium- eller företagsrådgivare,
jurister eller specialister inom försäkring. Vi har en bred kompetens i banken som vi är stolta över.
För oss är det viktigt att kunna möta kunderna i den kanal de väljer;
ett fysiskt möte på kontor, ett digitalt rådgivningsmöte, eller i våra
digitala kanaler. Vi tror på kombinationen av det fysiska och digitala, men att behålla det personliga oavsett vilken kanal vi möts i.
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Intressentdialog
– vår grund för värdeskapande
Som bank har vi en viktig roll att driva på omställningen mot en
bättre framtid. För att klara av vårt uppdrag krävs ett nära samspel med våra intressenter. Med en omvärld i förändring behöver
vi öka vår insikt i intressenternas behov och drivkrafter och uppmärksamma de omständigheter som kan påverka vår verksamhet. Dialogen oss emellan ger oss en djupare förståelse för våra
intressenters förväntningar och skapar också en tydligare bild av
vilken roll vi har och hur vi kan bidra. Att vara en engagerad samarbetspartner ser vi som en nödvändighet för att kunna arbeta
proaktivt och behålla ett fortsatt förtroende.

Internt pågår en ständig dialog mellan medarbetare och chefer
och genom vår ägare, Sparbanksstiftelsen Varberg, investerar vi i
projekt som bidrar till samhällsutveckling i vårt verksamhetsområde. Vi har också en kontinuerlig kontakt med myndigheter och
andra relevanta aktörer i samhället.
Under hösten 2020 och våren 2021 genomförde bankledningen
en förnyad kartläggning och rangordning av bankens intressenter. De huvudsakliga intressenterna som identifierades, i relation
till vår verksamhet, är våra kunder, medarbetare, leverantörer,
ägare och styrelse. Dessa intressenter har en direkt eller indirekt
påverkan på banken genom ett högt inflytande, och/eller stort
intresse av vår verksamhet. Vi kommunicerar också med andra
intressentgrupper, till exempel invånare i verksamhetsområdet,
investerare, kommun och myndigheter, branschorganisationer,
press och media samt skolor och högskolor. Det är viktigt för oss
att ta vårt ansvar och verka värdeskapande för alla intressenter
som påverkas av vår verksamhet.

VILKA ÄR VÅRA INTRESSENTER?
Intressenter är de grupper eller individer som rimligen kan förväntas påverkas av vår verksamhet eller vars handlingar kan förväntas påverka vår verksamhets förmåga att skapa värde över
tid. Som bank påverkar vi och blir i vår tur påverkade av många
aktörer i samhället. Varje dag har våra kundrådgivare möten som
påverkar enskilda individers liv och företags ekonomiska vardag.
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Våra huvudsakliga intressentgrupper

Kunder

Medarbetare

Vår största samhällsnytta gör vi genom att bedriva vår
bankverksamhet och finnas där för våra kunder varje dag. Vi
vill behålla en långsiktig, god relation där kunden själv kan
välja den kontaktväg som passar bäst. Därför är det särskilt
viktigt för oss att kunna möta kunderna i den kanal de väljer;
ett fysiskt möte på kontor, ett digitalt rådgivningsmöte, via telefonbanken, kundtjänst eller i våra övriga digitala kanaler. Vi
tror på kombinationen av det fysiska och digitala, men att behålla det personliga oavsett kanal. Vi kan också fortsätta möta
våra kunders behov och önskemål genom att fånga upp deras
synpunkter via enkätundersökningar, till exempel SKI (Svenskt
Kvalitetsindex).

För att vi ska kunna bedriva en ansvarsfull bankverksamhet
är det viktigt att våra medarbetare mår bra och vill fortsätta
utvecklas tillsammans med oss. Vi vill ska skapa förutsättningar för att alla medarbetare ska må bra fysiskt, psykiskt
och socialt och med det vara hållbara medarbetare. För att
få en uppfattning av medarbetarnas upplevda arbetssituation
görs “temperaturmätningar” veckovis för att löpande fånga
upp åsikter och tankar om arbetsplatsen och banken som arbetsgivare. Utöver den dagliga kontakten mellan medarbetare
och deras närmsta chef genomförs Medarbetardialoger fyra
gånger per år, innefattande ett lönesamtal och tre tillfällen för
samtal om bland annat personlig utveckling, välmående och
arbetsmiljö.

Leverantörer

Ägare och styrelse

Det är viktigt för oss att ha goda relationer med våra leverantörer, vilket möjliggörs genom nära och långsiktiga samarbeten. Swedbank är vår största och viktigaste samarbetspartner.
Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd
samt hypoteks- och fondverksamhet. Dialogen med Swedbank
sker via samarbetsforum där Sparbankernas Riksförbund har
ett samordnande ansvar för alla Sparbanker. Vi jobbar också
aktivt med att både kravställa och följa upp kvaliteten i leveransen från Swedbank, samt bidra genom att vara delaktiga i olika
utvecklingsprojekt. Vi har även leverantörer för till exempel förbrukningsvaror och material som krävs i bankens dagliga drift.
När vi väljer leverantörer försöker vi, i den mån det är möjligt,
att välja lokala leverantörer. Det bidrar till våra lokala företags
utveckling och minskar långa transporter, något vi tror minskar
vår indireka påverkan på miljö och samhälle.

Sparbanksstiftelsen Varberg är ensam ägare till samtliga aktier i Varbergs Sparbank AB. Stiftelsen förvaltas av en styrelse
som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 48 till
antalet och utses till hälften av kommuner (Varberg 22 och
Mark 2) och till den andra hälften av huvudmännen själva.
Årsstämman är bankens högsta beslutande organ och utser
bankens styrelse för ett år i taget. Bankens styrelse sammanträder normalt elva gånger per år. Förutom vid årsstämma och
styrelsemöten så sker kommunikationen med ägare och styrelse också genom löpande dialog med bankens verkställande
direktör, finansiella rapporter, workshops, och strategidagar.
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Väsentlighetsanalys
– vår roll i samhället
som leverantör. Intressenterna tillfrågades hur viktigt de ansåg
att ett visst påstående är för bankens långsiktiga överlevnad, till
exempel ”Varbergs Sparbank är en finansiellt stabil bank”. Frågorna i enkäten prioriterades och rangordnades också av vår egen
verksamhet genom bankledningen. Resultatet av intressentenkäten kompletterades med bankens perspektiv och ledde till
att vi identifierade 11 väsentliga hållbarhetsfrågor.

Det är viktigt att vi förstår vilka frågor och områden som har störst
betydelse för bankens intressenter för att vi ska kunna skapa
långsiktigt värde och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Under hösten 2020 och våren 2021 genomfördes en undersökning
för att mer djuplodande förstå vilka frågor som våra intressenter
tycker är viktiga och mest väsentliga för bankens långsiktiga överlevnad – utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart
perspektiv.

Resultatet visar på stora likheter mellan samtliga intressentgrupper och den egna verksamheten när det kommer till vad som värderas som allra viktigast. Det kan även konstateras att samtliga
frågor anses vara viktiga med ett lägsta genomsnitt för en enskild
fråga i intressentenkäten på 84 (skala 1–100). Att Varbergs Sparbank har säkra och pålitliga IT-system, motverkar korruption och
penningtvätt samt är en ekonomiskt stabil bank ansåg samtliga
grupper vara allra viktigast. Andra områden som värderades högt
var att banken bedriver ansvarsfull utlåning och rådgivning samt
har ett starkt samhällsengagemang.

Arbetet inleddes med att bankledningen, som representerar bankens affärsområden och stabsfunktioner, gjorde en analys av
bankens värdekedja för att identifiera vår positiva och negativa påverkan. Analysen resulterade i en lista med väsentliga frågor som
också stämdes av mot de mest framstående väsentliga frågorna
i den finansiella sektorn. Listan med hållbarhetsfrågor användes
sedan som underlag till en intressentundersökning med syfte att
fånga in våra intressenters perspektiv och få hjälp med att prioritera och rangordna våra mest väsentliga frågor.
Undersökningen bestod av en enkät med frågor som handlade om
allt ifrån ekonomisk stabilitet till säkra IT-system, klimatpåverkan,
samhällsengagemang och jämställdhet. Enkäten innehöll också
en öppen fråga där respondenterna kunde komplettera med
eventuella övriga frågor. Frågorna skickades till alla medarbetare,
huvudmän i ägarstiftelsen, och styrelsemedlemmar samt distribuerades till samtliga privat- och företagskunder via internetbanken.
I tillägg genomfördes en intervju med Swedbank Robur i sin roll

De väsentliga frågorna illustrerar vår betydelse och påverkan på
samhället för olika intressentgrupper. Arbetet med väsentlighetsanalysen har resulterat i att vi nu har möjlighet att prioritera de
områden som både interna och externa intressenter förväntar sig
att banken ska fokusera på. Detta ger oss en tydligare riktning i
hållbarhetsarbetet och har lett till att vi under 2021 ökat fokus och
tempo ytterligare i vårt strategiska och praktiska hållbarhetsarbete.
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Väsentliga frågor i prioriteringsordning

1. Säkra och pålitliga IT-system

2. Motverka korruption och penningtvätt

Varför är frågan väsentlig?

Varför är frågan väsentlig?

Förtroendet för banksektorn är en grundpelare för finansiell stabilitet. I dagens digitala miljö ställs det därför omfattande krav
på pålitligheten av bankens IT-infrastruktur och bankens informationssäkerhet. Frågan är bland de högst prioriterade i banken
och ett område banken lägger allt större resurser på.

All verksamhet i Varbergs Sparbank ska präglas av en hög
etisk standard, där vi och våra medarbetare aktivt prövar varje
affär, relation och aktivitet utifrån bankens etiska normer och
förhållningssätt. Det förebyggande arbetet för att upptäcka
och rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism har högsta prioritet i Varbergs Sparbank.

Läs mer på sid 46

Läs mer på sid 46

3. Ekonomiskt stabil bank

4. Ansvarsfull utlåning

Varför är frågan väsentlig?

Varför är frågan väsentlig?

Läs mer på sid 48

Läs mer på sid 32

5. Ansvarsfull rådgivning

6. Samhällsengagemang

Varför är frågan väsentlig?

Varför är frågan väsentlig?

Genom att vara en lönsam bank med balanserad risk säkrar vi
bankens långsiktiga överlevnad och konkurrenskraft. För oss
är det en självklarhet att sträva efter stabilitet och god lönsamhet för att kunna bedriva bankverksamhet, erbjuda hållbara
produkter och bidra till samhällsutvecklingen.

Vår största möjlighet till påverkan på omvärlden sker i våra möten och kontakter med kunder och vid kreditgivning. Därför är
det oerhört viktigt att hållbarhetsaspekter beaktas i kreditgivningsprocessen och att vi som bank tar ansvar och skapar incitament för att driva på omställningen mot mer hållbara affärer.

Vi anser att ansvarsfulla och hållbara placeringar gör skillnad
för hållbar utveckling på lång sikt. Hållbarhet har blivit en alltmer självklar och integrerad del inom olika sparformer och efterfrågan på den typen av sparande ökar. Vi arbetar aktivt för
att genomföra olika EU-initiativ inom hållbarhet, vilka syftar till
att bankens kunder ska vara väl informerade inför sina investeringsbeslut.

Som Sparbank har vi inget enskilt vinstintresse utan vi vill främja
en sund och hållbar ekonomi för de som bor och verkar i vår
region, samt bidra till att utveckla vårt verksamhetsområde. Vår
största samhällsnytta gör vi genom att bedriva bankverksamhet och finnas för våra kunder. Vi bidrar också genom bankens
sponsringsverksamhet och inte minst genom bidragsverksamheten via vår ägare Sparbankstiftelsen i Varberg. Vårt samhällsengagemang har spelat en nyckelroll genom bankens historia.

Läs mer på sid 31

Läs mer på sid 18
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Väsentliga frågor i prioriteringsordning

7. Hög tillgänglighet

8. God hälsa och arbetsmiljö

Varför är frågan väsentlig?

Varför är frågan väsentlig?

Möjligheten att kunna möta banken och utföra sina bankärenden på ett enkelt och smidigt sätt är högt prioriterat. Digitalisering och ny teknik möjliggör att vi kan nå ut till våra kunder
med tjänster som spar tid, minskar kundernas kostnader och
underlättar vardagen. Vi tror på kombinationen av det fysiska och digitala, men att behålla det personliga oavsett kanal.
Utöver våra tre kontor och våra digitala tjänster, finns också
bankens telefonbank.

Arbetsmiljö och hälsa är viktiga områden för att skapa ett klimat med hållbara medarbetare. På Varbergs Sparbank arbetar
vi ständigt med att förbättra arbetet inom detta område. Vi vill
vara en bank som skapar förutsättningar för att alla medarbetare ska må bra fysiskt, psykiskt och socialt och i och med det
vara välmående medarbetare. Vi tror att harmoniska människor
gör bättre affärer.

Läs mer på sid 24

Läs mer på sid 33

9. Kompetensutveckling

10. Attraktiv arbetsgivare

Varför är frågan väsentlig?

Varför är frågan väsentlig?

Vi vill vara en arbetsgivare där medarbetare väljer att stanna
för att de upplever att de utvecklas. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att kunna behålla engagerade medarbetare
men också för att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare. En viktig komponent är då att ständigt tillhandahålla
relevant utbildning och ge möjlighet till kompetensutveckling.
Vi vill ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas genom
tydliga interna karriärvägar.

I vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetar vi för ett
ledarskap som präglas av högt engagemang och tydlighet, en
lärande organisation och att våra medarbetare bidrar till bankens utveckling genom delaktighet. Varbergs Sparbank som
arbetsplats ska ge alla möjlighet att hitta balans i livet och vi
arbetar för att löner, föräldraskap, rekrytering, utveckling samt
arbetsförhållanden i övrigt ska ske ur ett jämställt perspektiv.
Vi är en inkluderande bank och för oss är det en självklarhet att
våra medarbetare ska spegla det samhälle vi lever och verkar i.

Läs mer på sid 24

Läs mer på sid 24

11. Minskad klimatpåverkan
Varför är frågan väsentlig?

Omfattande utsläppsminskningar är avgörande för att lösa den
globala temperaturökningen. Det är en stor omställning som dagens samhälle står inför och finanssektorn spelar en viktig roll
för att styra kaptital till mer hållbara lösningar som kan begränsa
utsläppen. Våra intressenter prioriterade inte bankens klimatpåverkan lika högt som banken själv. Vi anser att vi har ett stort ansvar att arbeta med dessa frågor och har valt att fokusera på dem
under året. Förutom den indirekta påverkan via vår kreditgivning
och rådgivning vill vi göra vad vi kan för att minimera vår egen
påverkan på miljön. Vi har därför stort fokus på att öka insikten i
våra utsläpp och att verka för att minska dem.

Läs mer på sid 36
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Vi vill uppmuntra till medvetna
val och hållbara affärsmodeller
och har ambitionen att fortsätta
att utveckla bankens erbjudande
av produkter och tjänster som
bidrar till omställningen till ett
mer hållbart samhälle.
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Tillsammans bygger vi ett
hållbart, livskraftigt Varberg
Vår verksamhet bygger på en nästan 200 år gammal idé som är mer aktuell än någonsin. Vi har alltid haft ett tydligt syfte
med vår verksamhet, att tillsammans med våra kunder och intressenter bygga ett hållbart och livskraftigt Varberg, och
idag är det syftet ledstjärnan för vårt hållbarhetsarbete.
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Vårt starka samhällsengagemang är grundläggande för vår verksamhet. Som lokal sparbank är vi helt beroende av hur vårt lokala samhälle och näringsliv utvecklas. Därför är det viktigt att
vi fortsätter utveckla vår roll som möjliggörare av hållbar tillväxt
och både uppmuntra och underlätta för våra kunder att göra mer
medvetna val. Vi verkar för en sund och hållbar ekonomi hos våra
kunder, ett positivt arbetsklimat i vår egen organisation och goda
relationer med omvärlden. Vi bibehåller ett högt engagemang i
vårt samhälle och tar ansvar för vår samhällsviktiga funktion i
det finansiella systemet genom att ha en stark finansiell position, god kreditkvalitet och stark kapitalisering. Vi stöttar grön
omställning i samhället genom att verka för att minimera vårt
eget klimatavtryck i verksamheten och genom våra investeringar,

men också genom att erbjuda kunder mer hållbara investeringsoch placeringslösningar. I förlängningen kan vårt arbete skapa
bättre förutsättningar för att uppnå Parisavtalets mål samt FN:s
globala mål för hållbar utveckling.
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för att gemensamt verka för en hållbar framtid. Denna överenskommelse innefattar 17 Globala mål för hållbar utveckling, som tillsammans
ska bidra till att skapa en bättre värld. Målen strävar efter fyra
huvudsakliga syften: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att
lösa klimatkrisen.

17 Globala mål för hållbar utveckling

För att uppnå dessa mål krävs det ett stort engagemang från alla aktörer – stora som små. De 17 globala målen är i grunden
integrerade där alla mål behöver arbetas med för att nå en hållbar utveckling. Vi har gjort en första kartläggning av bankens
bidrag till de globala målen och inledningsvis identifierat sex mål som är särskilt relevanta för vår verksamhet och där vi anser
att banken bidrar väsentligt. På följande sidor kan du läsa om dessa sex mål.
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GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla.
Delmål: 4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
Sparbanksidén handlar i grunden om att alla ska ha möjlighet till att starta ett sparande och ha kunskap om
hur ett sparande kan bidra till en tryggare framtid. Vi anser att det är viktigt att utbilda inom privatekonomi
redan vid tidig ålder, och det är med det som grund som vi driver vårt skolprojekt KOLL (Kul och lärorikt
lärande) där vi sedan 2016 har utbildat grundskole- och gymnasielever i privatekonomi. Det digitala utanförskapet som finns i samhället är också ett problem som behöver tacklas genom utbildning för både unga och
äldre. Med initiativ som Digital Vardag bidrar vi till kunskapsspridning i frågan, där syftet med projektet är att
öka allas trygghet på nätet. Vi vill bidra till en god utbildning för alla; privatpersoner, företagare, föreningar
och skola och lyfter också dessa frågor i våra kommunikationskanaler.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
Delmål: 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla
Som lokal sparbank har vi en viktig roll att spela i en hållbar ekonomisk tillväxt och att säkerställa tillgång till
bankverksamhet. Vi verkar där vi bor och finns öppen för alla som är i behov av finansiella tjänster, därmed
speglar detta hållbarhetsmål grunden i vår verksamhet. För att öka vår tillgänglighet går det att träffa banken
både fysiskt och digitalt, alltid med personliga bemötanden. Vi arbetar också för att främja utbildning, innovation och företagande som leder till anställning, praktik och annan meningsfull sysselsättning, inte minst hos
unga. Detta bland annat genom samarbeten med organisationer som Ung Företagsamhet och Sustainergies
där unga och studenter får möjlighet att skapa goda erfarenheter för framtiden. Under 2021 rekryterade vi
också ett ungdomsråd där unga ges möjlighet att påverka bankens verksamhet och utveckling.
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Delmål: 11.6 Minska städers miljöpåverkan
Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för en utveckling av städer och samhällen, där långsiktig hänsyn tas till
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Vi vill inspirera till kloka och långsiktiga val hos våra kunder, våra
leverantörer och även hos våra egna medarbetare. Genom ansvarsfull utlåning och rådgivning kan vi uppmuntra
och påverka andra aktörer till att göra medvetna val och investeringar, vilket i förlängning kan bidra till ett livskraftigt samhälle för framtiden. Vi tar hänsyn till hållbarhetsaspekter vid kreditbeslut, där vi avstår från att låna
ut till verksamheter som vi bedömer inte är långsiktigt hållbara. Vi erbjuder också Sollån, Grönt billån, Gröna
bolån, Gröna fastighetskrediter och Hållbarhetslån vilket bland annat möjliggör fler investeringar i klimatsmarta
fastigheter och effektiva energilösningar. Med vår första gröna obligation som utgavs 2021 skapar vi ytterligare
förutsättningar för att investerares kapital styrs mot alternativ som är bättre ur klimat- och miljösynpunkt. Kategorier som ingår i vårt gröna ramverk för obligationer är bland annat gröna fastigheter, hållbara transporter och
investeringar för energieffektivisering och förnybar energiproduktion.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Delmål: 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
En hållbar konsumtion och produktion är en viktig grundsten i att bidra till ett mer hållbart samhälle där hänsyn
tas till hälsa, miljö och ekonomi. En central del i Sparbanksidén är hushållning av befintliga resurser samt en
hög kännedom om sparande och konsumtion. Vi hjälper och uppmuntrar våra kunder att göra ansvarsfulla
val genom kunskap och information och ger dem förutsättningar för att lyckas med sina egna visioner för
framtiden. Även i skolprojektet KOLL tas hållbar konsumtion upp, där vi bland annat går igenom vikten av att
tänka igenom vad man lånar till och vad priset för ett lån är. I vår kreditprocess genomförs hållbarhetsanalyser
för att kunna bedöma hur väl företag hanterar sina affärsrelaterade hållbarhetsrisker och bolagets långsiktiga
verksamhet. En viktig del av hållbarhetsanalysen är bolagens hållbarhetsredovisning. Genom våra kommunikationskanaler bidrar vi också med innehåll på temat hållbarhet, till exempel tips för energieffektivisering, för
att uppmuntra våra kunder att leva mer ansvarsfullt och minska sin resursförbrukning. Det är också viktigt att
vi i vår egen verksamhet nyttjar jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi har därför satsat på att förbättra
vårt hållbarhetsarbete och arbetar kontinuerligt med att minimera vår miljöpåverkan genom att bland annat
minska vår resursförbrukning.
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Delmål: 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Ett högaktuellt ämne för alla i världen idag är att minska sin miljö- och klimatpåverkan i syfte att motverka den
globala uppvärmningen. Kunskap är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringar och uppnå en mer hållbar utveckling. Vi satsar därför på utbildning för att få ökad kunskap och förståelse om klimatet. Med start under
2021 ska alla medarbetare ha genomgått en digital grundutbildning om klimatförändringarna. Flera grupper i
banken har också fått gå en fortsättningskurs för kundmötande personal, denna utbildning fortgår under 2022.
Det är också viktigt att vi hjälper till att utbilda våra kunder om klimat och hållbarhetsfrågor och möjliggör grönare
alternativ. Genom dialog i vår kreditgivning och rådgivning kan vi inspirera och utmana våra kunder inom hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor och i förlängningen bidra till mer ansvarsfulla val som är bättre för klimatet
och planeten. Vi tar aktivt ställning till hållbarhetsaspekter vid varje kreditbeslut och avstår att låna ut till verksamheter som vi bedömer inte är långsiktigt hållbara. Med vår lansering av hållbarhetsinriktade låneprodukter
innefattande Sollån, Grönt billån, Gröna bolån, Gröna fastighetskrediter och Hållbarhetslån underlättar vi också
för våra kunder att göra medvetna satsningar. Under året etablerade banken ett ramverk för gröna obligationer
och emitterade sin första gröna obligation. Det upplånade kapitalet används för finansiering och refinansiering
av krediter som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan. Under 2021 har vi även arbetat på flera fronter för
att identifiera, analysera, mäta och hantera hållbarhetsrisker som banken kan exponeras för, inte minst genom
kreditgivningen. Bland annat har vi ökat insikten i hur klimatrisker kan komma att påverka vår kreditportfölj och
kreditrisk. Under 2022 kommer vi fortsätta att utveckla vår förmåga att hantera hållbarhetsriskerna banken är
exponerad mot. 2020 gjorde vi vårt första klimatbokslut med syfte att öka insikten i våra direkta och indirekta
utsläpp. Under 2021 har vi lagt till fler kategorier av utsläpp i vår strävan att få en så komplett bild av vår påverkan som möjligt och på så vis aktivt kunna verka för att minska utsläppen. Genom att använda oss av PCAF:s*
utsläppsberäkningsmetod har vi under året börjat beräkna bankens västhusgasutsläpp från tillgångarna aktieinnehav, företagsobligationer, bolån samt lån till kommersiella fastigheter.
* Partnership for Carbon Accounting Financials

Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande på alla nivåer
Delmål: 16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
16.5 Bekämpa korruption och mutor
Som bank har vi en skyldighet att känna våra kunder och ha kännedom om var deras pengar kommer ifrån.
Informationen ökar vår möjlighet att upptäcka avvikande beteenden och vi kan på så sätt skydda banken
och våra kunder. För att bibehålla omvärldens förtroende tar vi vårt ansvar som finansiellt institut genom att
aktivt arbeta med att förhindra kriminell verksamhet inkluderande penningtvätt, korruption och finansiering av
terrorism. För att främja en säkerhetsmedveten kultur i banken är det viktigt att alla medarbetare har kunskap
om god säkerhet. Vi har tydliga regelverk, rutiner och utbildning för att behandla dessa frågor med syfte att
förhindra att bankens system används som verktyg för kriminell verksamhet. Vår medverkan till bekämpning
av den finansiella brottsligheten bidrar till ett säkrare och livskraftigt Varberg.
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Riskhantering för hållbar
utveckling
Den mest centrala grundprincipen i Varbergs Sparbank är att bedriva sin bankverksamhet med en långsiktig hållbar riskprofil. Vår
lönsamhet ska bygga på ett medvetet och kontrollerat risktagande. Lönsamheten är direkt beroende av förmågan att bedöma,
hantera och prissätta risker och att samtidigt upprätthålla tillräcklig likviditet och kapitalstyrka för att möta oförutsedda händelser.
Vi ska för varje väsentligt riskslag hantera riskerna i linje med vår
riskpolicy och riskstrategi, så även hållbarhetrisker. För att säkerställa bankens långsiktiga överlevnad finns krav på kapitalisering.
Varbergs Sparbank har idag en betryggande nivå av eget kapital
för att motstå framtida risker.

tioner som kan bidra till att efterfrågan på bankens ”icke-gröna”
obligationer minskar. Vår inlåning kan också minska om inlåningskunder bedömer vårt hållbarhetsarbete som otillräckligt.
• Vår marknadsrisk kan påverkas negativt om vi inte i tillräckligt
stor omfattning tar hänsyn till hållbarhetsriskerna i våra investeringar.
• Våra operativa risker, inklusive ryktesrisk, regelefterlevnadsrisk
och fysiska risk kan alla påverkas negativt om vi inte i tillräckligt stor utsträckning beaktar hållbarhetsrisker i den interna
styrningen och det operativa arbetet.

Hållbarhetsrisker som beskrivs inom ramverket för vår riskhantering är risker som uppstår till följd av en oförmåga att identifiera och hantera miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade
aspekter som, om de uppstår, skulle ha en betydande negativ
ekonomisk inverkan och/eller en betydande negativ påverkan
på vårt varumärke och rykte. Hållbarhetsrisk påverkar även flera
andra risktyper, däribland kreditrisk, likviditets- och finansieringsrisk, marknadsrisk, operativa risker och strategiska risker:

• Slutligen är vår strategiska risk i stor utsträckning påverkad
av hållbarhetsfaktorer. Vi har en ökad strategisk risk om de
mest väsentliga hållbarhetsriskerna inte beaktas i den strategiska planeringen.
Att hantera hållbarhetsrisker på ett ansvarsfullt sätt är viktigt
för oss och avgörande för att upprätthålla förtroendet för vårt
varumärke. En sund riskhantering är grunden i vårt arbete och
hållbarhet är något som vi implicit alltid arbetat med. Nytt från
och med 2021 är att vi i vår riskpolicy och riskaptitramverk har
förtydligat definition, riskaptit och hantering av hållbarhetsrisker.

• Mest centralt är hållbarhetsriskernas potentiella påverkan på
vår kreditportfölj. Vår kreditrisk påverkas indirekt av den exponeringen som våra kunder har gentemot hållbarhetsfaktorer.
Framförallt genom de klimatrelaterade riskerna som omfattar
dels fysiska risker, dels övergångsrisker i omställningen till ett
samhälle med lägre koldioxidutsläpp, men även sociala hållbarhetsrisker som t.ex. oetiska och olagliga arbetsmetoder
(t.ex. korruption, utnyttjande av svart arbetskraft, barnarbete).
Klimatförändringar kommer med tiden sannolikt att medföra mer frekventa och allvarliga väderhändelser såsom översvämningar eller torka, vilka kan utgöra en potentiell risk för
vår kreditportfölj. Med tiden kommer fysiska tillgångar sannolikt också att utsättas för ökad risk på grund av förändrade
vädermönster, vilket potentiellt kan påverka kreditrisken inom
flera branscher som är viktiga för oss (t.ex. fastighetsförvaltning, jordbruk och skogsbruk). Övergången till ett klimatneutralt samhälle ger också upphov till omställningsrisker. För
att nå ett klimatneutralt samhälle behövs politiska krafttag
som t.ex. koldioxidskatter, eller tekniska framsteg som nya
produktionsprocesser, vilka påverkar oss och våra kunder.

Hantering av hållbarhetsrisker sker inom ramen för vår löpande
riskhantering, kontroll och styrning. Bedömningen av våra hållbarhetsrisker är integrerad i befintliga processer såsom processen för godkännande av nya produkter och tjänster, och
kreditprocessen, där en hållbarhetsanalys genomförs för företagskrediter.
Vi har under 2021 arbetat på flera fronter för att identifiera, analysera, mäta och hantera hållbarhetsrisker, särskilt klimatrelaterade risker, som vi kan exponeras för, inte minst genom kreditgivningen. Vi har under året antagit en förbättrad metodik för att
bedöma hållbarhetsriskerna i samband med kreditanalysen inför
beviljning. Vi har också utvecklat branschspecifika stödverktyg
för att hjälpa rådgivare och kund att tillsammans identifiera de
mest väsentliga hållbarhetsriskerna.
Under 2022 kommer vi fortsätta att utveckla vår förmåga att hantera hållbarhetsriskerna som vi är exponerade mot. Ett pågående
projekt inkluderar att identifiera vår nuvarande exponering mot
hållbarhetsrisker i vår kreditportfölj. Ett arbete som utgår ifrån
TCFDs principer om scenarioanalyser.

• Vår likviditets- och finansieringsrisk kan påverkas av investerares efterfrågan och vilja att placera medel i banken givet vår
exponering mot, och hantering av, hållbarhetsrisker. Flera investerare har i sin tur egna krav på t.ex. placering i ”gröna” obliga-
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En sund riskhantering
är grunden i vårt arbete
och hållbarhet är något
som vi implicit alltid
arbetat med.
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Hållbarhetsstyrning
och har även det övergripande ansvaret för att hållbarhetsarbetet
sker i enlighet med hållbarhetspolicyn.

Vårt 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 långsiktigt hållbar tillväxt och samhällsutveckling.

De styrdokument som har bedömts ha störst påverkan och koppling till hållbarhet i vår verksamhet är följande; Hållbarhetspolicy,
Etik- och intressekonfliktspolicy, Kreditinstruktion, Policy för hantering av penningtvätt och finansiering av terrorism, Riktlinje för
medarbetarskap, Etikinstruktion, Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för representation, Riktlinjer för inköp samt Riskbedömning
avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.

STYRNING OCH KONTROLL
Genom strukturerad styrning och kontroll säkerställer vi att banken utvecklas i rätt riktning. Som ledning och stöd för det dagliga arbetet finns externa lagar och regler samt interna styrdokument. Bankens interna styrdokument struktureras i tre olika
nivåer. Överst finns de policys som styrelsen beslutar, under dem
finns instruktioner fastställda av VD och i ett nästa steg detaljeras processer och rutiner i form av riktlinjer. Ett viktigt verktyg för
hållbarhetsarbetet är bankens hållbarhetspolicy, som syftar till
att tillhandhålla en plattform för hur banken ska drivas hållbart.

STRATEGISKT RAMVERK OCH PRAKTISKT HÅLLBARHETSARBETE
Under 2021 har ett strategiskt ramverk för hållbarhetsarbetet
tagits fram. Ramverket utgår ifrån samt täcker in våra mest väsentliga frågor och lyfter fram tre fokusområden där vi bedömt
att vi har störst utvecklingspotential och möjlighet till positiv
påverkan på samhället. Dessa tre fokusområden utgörs av de
väsentliga frågorna Ansvarsfull utlåning, Samhällsengagemang
och Ansvarsfull rådgivning. Under året har vi också tagit fram
en handlingsplan för nya initiativ och satsningar inom hållbarhet med ett stort antal utvecklingsprojekt huvudsakligen inom
fokusområdena. För att säkerställa en framgångsrik framdrift av
planen sjösatte vi, i början av 2021, också en ny projektform för
hållbarhetsprojekt, ”Our way of sustainable working”. Med den
ger vi alla medarbetare möjlighet att söka till utvalda hållbarhetsprojekt för att på så vis bidra till bankens och sin egen personliga
utveckling. Med hjälp av detta arbetssätt ökar vi engagemang
och kunskap inom hållbarhet i hela organisationen.

Bankens styrelse har det övergripande strategiska ansvaret för
banken. Styrelsen har även det yttersta ansvaret för styrningen av
banken, inklusive hållbarhetsarbetet, och fastställer årligen policyn för området. Bankens VD är ansvarig för att leda bankverksamheten och driva dess utveckling, samt rapportera till styrelsen. VD ansvarar även för att fastställa instruktioner och rutiner.
Bankledningen har det övergripande ansvaret för strategier, mål
och uppföljning i verksamheten. Ansvaret omfattar även hållbarhetsfrågor inom respektive område. Hållbarhetschefen ansvarar
för att ta fram metoder för hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas

Ansvarsfull utlåning

Samhällsengagemang

Ansvarsfull rådgivning

Vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker och
möjligheter i vår utlåning och tillhandahåller
finansieringslösningar som hjälper våra kunder
att öka takten i resan mot en mer hållbar framtid.

Sedan 1836 har vi utvecklat Varberg. Genom
vår sponsring och våra stiftelsebidrag stödjer
vi bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott,
kultur, näringsliv, forskning och utbildning.

Vi främjar en hållbar ekonomi hos våra kunder.
Genom att ge råd och utmana våra kunder
inom ansvarsfulla placeringar och affärer,
hjälper vi våra kunder att fatta medvetna beslut.
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Samhällsnytta – på riktigt
Sedan 1836 har vi varit en engagerad och närvarande part för Varberg och dess invånares utveckling, och det är precis
det som Sparbanksidén går ut på. Som sparbank vill vi främja en sund och hållbar ekonomi för de som bor och verkar i vår
region, men också bidra till att utveckla vårt verksamhetsområde. För oss ligger samhällsnyttan i vårt DNA. På följande
sidor kan ni se några exempel på den samhällsnytta som vi har gjort genom Sparbanksstiftelsen Varberg under året.

Under några år har vi nu installerat 160 kapprumsbibliotek på alla
kommunala förskolor i Varbergs Kommun. Samtidigt utbildas
förskolepersonalen i hur man pratar med barn om läsning. Även
ett antal privata förskolor har fått bidrag till motsvarande projekt.
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Vi skapar
samhällsnytta genom:

Levande läsning BoIS

Kundfokuserad bankverksamhet

Tillsammans med Varbergs BoIS FC och Varbergs Kommun ville vi få fler barn i Varberg att känna sig inspirerade att läsa. Spelare från klubben besökte ett antal
skolor och årskurs 2 för att ha högläsning och samtala
kring böcker. Vi skänkte boken Åskan till samtliga elever i årskurs 2 i kommunen.

Vår största samhällsnytta gör vi genom att
bedriva vår bankverksamhet och finnas där för
våra kunder. Genom att skapa möjligheter för våra
kunder att tex låna till sina bostäder, vägleda dem
till att ta kloka beslut i sin ekonomi och driva sina
företag så bidrar vi till ett välmående samhälle.

Sponsring
Vi bidrar också till vårt samhälle genom vår
sponsringsverksamhet. Genom att sponsra
och samarbeta med våra lokala föreningar är
vi med och skapar ett levande förenings-och
näringsliv som engagerar och inspirerar.
I Varbergs Sparbank sponsrar vi ca 120 föreningar
där samtliga idrottsföreningar skriver på avtal om
att de följer Riksidrottsförbundets ”Riktlinjer för
barn-och ungdomsidrott”. Föreningarna verkar
inom idrott, kultur, samhälle och ungdomsverksamhet premieras högt. Även om vi värderar
ungdomsverksamhet stort så hindrar det oss
inte från att sponsra lokala pensionärsföreningar, som även de fyller en viktig funktion. Vi vill se
en bredd i vår sponsring, där inkludering, mångfald och glädje genomsyrar verksamheterna.

KOLL
Skolprojekt KOLL tuffar stolt vidare och trots ännu ett år
präglat av restriktioner till följd av pandemin har vi under
året träffat 3000 elever och pratat privatekonomi, både
genom fysiska och digitala möten. Med projektet som
genomförs i samverkan med kommun och friskolor skapar vi förutsättningar för alla i skolan att lära sig hantera
sin egen ekonomi. Varje år träffar vi alla elever som går i
årskurs 3, 6 och 9 i Varberg och Horred. Genom att prata
ekonomi med barnen hoppas vi kunna ge dem grunden
för att i framtiden få en sund och hållbar ekonomi – helt
i linje med vår Sparbanksidé.

Sparbanksstiftelsen Varberg
Vår ägarstiftelse delar varje år ut flera miljoner
till lokala projekt inom kategorierna samhälle,
forskning, utbildning, kultur och idrott. Bidragen
från stiftelsen går till en mängd olika sorters
projekt, där allt från inköp av material till ideella
föreningar, upprustande av klubbstugor eller större
projekt tillsammans med kommunen ingår.

19

Varbergs Sparbank AB (publ) 516401-0158 – Hållbarhetsredovisning 2021

Idrott och rörelse
Att kunna vara med och göra utomhusaktiviteter tillgängliga för alla och stimulera till idrott
och rörelse känner vi starkt för och håller högt inom våra ramar för hållbarhet. Många gånger
är detta lika viktigt som att verksamheterna bedrivs inom föreningar. Ofta blir det vägen in till
en ny sysselsättning och aktivitet, följt av att man slussas in i föreningen.
Under 2021 fortsatte många av våra bidrag att landa hos olika föreningar med samma tanke
och ambition som vi - att göra idrotten tillgänglig för alla, alltid.

Hitta ut
Genom ett flerårigt bidrag får nu FK Friskus
Varberg möjlighet att arrangera succén Hitta
Ut i Varberg kommande tre år. Över 90 checkpoints finns under vår, sommar och höst
utplacerade i Varberg med omnejd. Hitta Ut
är en friskvårdaktivitet öppen och gratis för
alla såväl för vuxna som för barn.
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Värmestuga och
pistmaskin Åkulla
Pumptrack i Breared
Under hösten påbörjades bygget av en helt ny cykelarena i Breared, alldeles intill befintlig
skatepark. Varbergs Mountainbikeklubb står för bygget av arenan, som möjliggjorts genom
ett bidrag på 4,5 miljoner. En asfalterad pumptrack står nu helt färdig och tre dirttracks byggs
klart under våren 2022 – allt för att främja spontanidrotten bland barn, ungdomar och vuxna
i Varberg!

Åkulla Skidallians har under året kompletterat sin fina anläggning med ett
helt nytt allianshus där bland annat
värmestuga och skiduthyrning inryms
i två våningsplan. Vi har i sin helhet
finansierat detta hus. Dessutom kunde alliansen investera i en pistmaskin
som avsevärt höjer kvaliteten på skidspåren i Åkulla.

Utegym
Skällinge Samhällsförening kunde under 2021 ta emot ett bidrag och därigenom
förverkliga bygget av ett helt nytt utegym i Skällinge. Gymmet finns tillgängligt
för alla, på dygnets alla timmar året om och byborna slipper nu ta sig in till stan
för att träna.
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Bidrag till medicinsk forskning

Foto: Hidvi

Sedan ett antal år stöttar vi forskningen inom Region Halland med 2 msek per år. Stödet är
öronmärkt för patientnära klinisk forskning i Varberg och gynnar kommuninvånarna i Varberg.

Forskningsstipendier
på Campus Varberg
Vi har möjliggjort forskningsstipendier med
syfte att öka forskningens närvaro på Campus Varberg – ett projekt som på lång sikt
ska bidra till det livslånga lärandet och utvecklingen av staden Varberg.

Fantastiska Underhållnings Bandet
Sedan 2016 lämnar vi ett årligt aktivitetsbidrag till FUB Fantastiska Underhållnings
Bandet för att främja musik- och teaterskapande bland funktionsvarierade.

420 miljoner till samhällsnytta!

Sedan Sparbanksstiftelsen Varberg grundades 2001 har 420 msek betalats ut
i bidrag till 1466 olika samhällsnyttiga projekt och ändamål.
För fler projekt besök
varbergssparbank.se
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Green Award
Under året lämnade vi bidrag till Green
Award, ett pris som delas ut till klasser
och elever på Peder Skrivare skola.
Syftet med priset är att uppmuntra
PS-skolans elever, lärare och skolledare
i arbetet med ekologisk hållbarhet. De
vinnande bidragen ska även vara en
förebild för hela PS-skolans arbete
med hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Ungdomsledarstipendier
2021 var andra året som vi drog ut på en överraskningsturné runt om i verksamhetsområdet.
10 fantastiska ledare hyllades med hejarop och konfetti, samtidigt som vi överlämnade
10.000 kr, både till ledaren samt till föreningen.

Årets stöd i siffror
36,7 miljoner i stöd till
Varberg och Horred

Under 2021 lämnade Varbergs Sparbank tillsammans med Sparbanksstiftelsen Varberg
totalt 36,7 msek i bidrag och sponsring till
vårt verksamhetsområde Varbergs kommun
och Horred.

Kultur

52%

6%

Idrott och rörelse

Samhälle

Så här fördelades bidragen 2021

14%

Utbildning

Forskning

165 lokala föreningar fick
stöd genom sponsring och bidrag
från Sparbanksstiftelsen Varberg
Näringsliv
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Vi som arbetsgivare
Våra strategiska mål avseende medarbetare är ”Våra medarbetare trivs på jobbet och berättar
det för sin omgivning”. Vi är övertygade om att hela harmoniska människor gör bättre affärer.
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I vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetar vi för ett
ledarskap som präglas av högt engagemang och tydlighet, en lärande organisation och att våra medarbetare bidrar till bankens
utveckling genom delaktighet. Varbergs Sparbank som arbetsplats ska ge alla möjlighet att hitta balans i livet och också möjligheter att utvecklas genom tydliga interna karriärvägar.

inspirerade till en träningsutmaning, i form av ett bingo, som genomfördes under sommaren.
Att kunna vara där om det händer något – både bland kunder och
kollegor – är viktigt för oss. Vi erbjuder därför alla medarbetare
att gå en HLR-utbildning. Intresset ökar för varje tillfälle och under
2022 är det dags att åter genomföra utbildningen. Vi har även en
hjärtstartare, vilken finns placerad på vårt största kontor i Varberg.
Den ska vara tillgänglig för livräddande insatser i centrala Varberg.

Vi arbetar för att varje medarbetare ska känna stolthet över sin
arbetsgivare och inspirera andra till arbeta inom bankvärlden.
Våra värderingar – Engagemang, Nära och Tillsammans - är viktiga för oss och ska vara levande i våra dialoger och samtal samt
i vårt dagliga arbete med kunder och kollegor emellan.

Under året har sjukfrånvaron bland våra medarbetare varit 3,0 %
(mot 3,6 % föregående år), trots pandemi. Pandemin har inneburit att vi har vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridningen
bland både medarbetare och kunder. Exempelvis:
• Kunder har erbjudits rådgivning digitalt istället för fysiskt
• Alla kundplatser har utrustats med skärmar mellan kund och
medarbetare
• Interna möten har skett framförallt digitalt
• Tillgång till handsprit, handskar, munskydd har funnits att tillgå
• Möjlighet att arbeta hemifrån har erbjudits dem som inte arbetar i bankens kundsystem

ARBETSMILJÖ & HÄLSA
Vi arbetar kontinuerligt med hälso- och arbetsmiljöfrågor. Utgångspunkten för vårt arbete är våra Riktlinjer för arbetsmiljö,
utifrån dessa skapar vi varje år konkreta och mätbara hälso- och
arbetsmiljömål.
Vad

Hur mäta

Långsiktigt mål

Utfall 2021

God fysisk
och psykisk hälsa

Sjukfrånvaro

< 3%

3,0%

Trivsel och arbetstillfredsställelse

Temperatur
Winningtemp

8,2
(skala 1-10)

7,8

Kränkande
särbehandling

Antal
rapporter

0

0

KOMPETENS OCH UTVECKLING
Vår utvecklingsprocess
För att varje medarbetare ska kunna utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar genomförs Medarbetardialoger fyra gånger per
år, detta ersätter de traditionella utvecklingssamtalen. Medarbetardialogen omfattar lönesamtal och tre tillfällen för dialog om
till exempel personlig utveckling, mående och arbetsmiljö. Till sin
hjälp har både medarbetare och chef en årsagenda med ett antal
punkter att ta upp och resonera kring. Vid årets slut ska alla områden varit uppe till dialog vid ett eller flera tillfällen.
Vi arbetar utifrån att självledarskap ska vara ett naturligt inslag i
vardagen och genom Medarbetardialogen får medarbetaren tillfälle att välja vilka områden man vill ta upp. Chefen kompletterar
med sina tankar.

Samtliga medarbetare har möjlighet till att ha flexibel arbetstid.
Vissa yrkesroller har bättre förutsättningar än andra att justera
sin arbetstid, men i det långa loppet kan alla hantera sin arbetstid så att en bättre balans uppnås mellan arbete och fritid. Våra
äldre medarbetare har ett erbjudande om att arbeta 80 %, få 90 %
lön och 100 % pensionsavsättning. Från 58 års ålder kan man ansöka om denna möjlighet och den sträcker sig över tre år. Under
2021 har 13 medarbetare använts sig av detta erbjudande. Under
de senaste åren har vi sett en minskad övertid, från 1,1 % 2016 till
0,5% för 2021. En stor del av förklaringen ligger i användandet av
TimeCare, ett verktyg för tidsplanering. Verktyget har öppnat upp
för en mer flexibel hantering av arbetstiden och varje användare
kan anpassa sin arbetstid inom vissa ramar.

Kompetensutveckling
Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att kunna rekrytera
nya medarbetare och för att kunna behålla engagerade medarbetare. En viktig komponent är då att ständigt tillhandahålla relevant utbildning och ge möjlighet till kompetensutveckling.
Under 2021 har samtliga medarbetare, utöver ett flertal obligatoriska och lagstadgade utbildningar, fått gå en utbildning som vi
kallat ”Affärsträning för alla”. Den är uppdelad i en grundutbildning med fokus på personlig utveckling, en fördjupande del för
kundmötande roller i att utveckla kundmöte och affärsmannaskap samt en del för samtliga ledare med inriktning ledarskap,
coachning och kommunikation.

Vår Hälsogrupp arbetar för att alla medarbetare ska känna glädje, må bra och ha en bra balans i livet. Målet är att välmående
medarbetare ger långsiktiga kundrelationer som bidrar till god
lönsamhet. Hälsogruppen ansvarar bland annat för aktiviteterna
i bankens egna gym och yogasal. Dessa lokaler är välutrustade
och står till alla medarbetares förfogande. Under året har en
personlig tränare anlitats för individuella genomgångar, gruppaktiviteter samt föreläsningar. Träningsfilmer finns tillgängliga
för att alla ska kunna träna trots pandemin. Utöver det har en
yogaledare funnits på plats för gruppträning. Tillsammans med
bankledningen gav hälsogruppen alla medarbetare boken ”Härliga vandringar & promenader i Halland” av Micael Goth. Boken

Kompetensutvecklingen kan ske genom utbildning interaktivt eller
lärarledda utbildningar, men minst lika viktigt är träningen genom
det dagliga arbetet, utbytet med kollegor och möjlighet till karriärutveckling på hemmaplan. Under 2021 fick exempelvis10 medarbetare möjligheten att byta yrkesroll internt.
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Den digitala utvecklingen ställer krav på snabba omställningar
och förändrade arbetssätt. Pandemin har bland annat inneburit att vi fått ställa om till digitala möten och telefonrådgivning
mycket snabbt. Anpassningen har gått över förväntan och mycket av inlärningen av de nya arbetssätten har skett genom kollegor
som utbildat internt.

ledare kan också direkt kommunicera med de medarbetare som
lämnar anonyma kommentarer, med en förhoppning om att få igång
en dialog även fysiskt. Uppföljningen är direkt och aktuell, vi får indikationer på personalomsättning och sjukfrånvaro och kan därmed
agera i tid för att få så välmående medarbetare som möjligt.
Under 2021 har vi högst betyg inom Ledarskap (8,3) och Teamkänsla (8,2) och den sammanlagda temperaturen landade på
7,8, vilket är en ökning jämfört med 2020, då vi slutade på 7,7.
Temperaturen mäts i en tiogradig skala. Utöver det mäter vi även
eNPS, dvs i vilken grad våra medarbetare är ambassadörer för
Varbergs Sparbank. eNPS mäts i en skala från -100 till + 100.
Under 2021 nådde vi upp till 22, jämfört med föregående års 20.
Vi arbetar för att nå upp till 30.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
I närmare två år har vi haft veckovisa temperaturmätningar genom verktyget Winningtemp. Alla medarbetare får fyra - fem frågor varje vecka från något av de nio områden som vi mäter.

Områden som ingår i vår temperaturmätning

Engagemang

Meningsfullhet

Ledarskap

Under 2021 har vi valt att göra tillägg med frågor kring ytterligare
fem områden. Inom dessa områden gör vi periodvis utskick för
att samla in information från medarbetarna.

Arbetsglädje

Personlig
utveckling

Teamkänsla

Delaktighet

Arbetssituation

Fem områden vi lagt till i
temperaturmätningen under 2021

Autonomi

Ambassadörskap

Mångfald

Tillit

Hållbarhet

Självledarskap

Genom temperaturmätningen får vi insikter om positiva trender och
förbättringar varje vecka, vilket ger varje ledare tydliga indikationer
på var åtgärder behöver sättas in och kan stötta när det händer. Alla

Resultat av temperaturmätning
5

22

18
bransch

7,8

0

Män

8,0

7,8

10

Kvinnor

Temeraturen visar ett genomsnitt av
de 9 olika områdena som vi mäter.

eNPS visar i hur stor utsträckning våra medarbetare
kan tänka sig att rekommendera Varbergs Sparbank
som arbetsgivare. Skalan är -100 till + 100.
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Genom temperaturmätningen får vi insikter om positiva trender och
förbättringar varje vecka, vilket ger varje ledare tydliga indikationer
på var åtgärder behöver sättas in och kan stötta när det händer. Alla
ledare kan också direkt kommunicera med de medarbetare som
lämnar anonyma kommentarer, med en förhoppning om att få igång
en dialog även fysiskt. Uppföljningen är direkt och aktuell, vi får indikationer på personalomsättning och sjukfrånvaro och kan därmed
agera i tid för att få så välmående medarbetare som möjligt.
MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Bland de mänskliga rättigheter vi identifierat som en central del
av hållbarhetsarbetet finns rätten att inte bli diskriminerad. Vi
arbetar för att löner, föräldraskap, rekrytering, utveckling samt
arbetsförhållanden i övrigt ska ske ur ett jämställt perspektiv.

”Varbergs Sparbank har
människan i centrum”
Mimmi Krans har arbetat på Varbergs Sparbank
som privatrådgivare sedan september 2021.
Sedan hennes resa på banken startade för fem
månader sedan, så har hon enbart positiva saker
att säga om Varbergs Sparbank som arbetsgivare.
Här trivs hon och kan tänka sig att jobba i många
år framöver!

Årliga lönekartläggningar görs för att eventuella osakliga löneskillnader ska bli synliga. De löneskillnader vi idag har mellan
kvinnor och män kan till största del förklaras av att kvinnor oftare
har yrkesroller med lägre lönenivåer. Då vi upptäcker någon osaklighet i lönesättningen åtgärdas den i kommande lönerevision.
Ett aktivt arbete görs även för att nå en mer jämställd könsfördelning i olika yrkesroller och på olika avdelningar. Varje rekrytering
är ett unikt tillfälle att göra förändring i könsfördelningen och vi
kan nu se att allt fler kvinnor går in i mer kvalificerade roller.

HEJ MIMMI, HUR HAR DINA FÖRSTA MÅNADER VARIT
HÄR PÅ BANKEN?
– Lärorika, och riktigt roliga! Jag har verkligen hamnat i ett
gott team. Det känns som att våra personligheter matchar
varandra väldigt bra, vilket resulterar i att vi också kompletterar varandra bra. Jag har verkligen fått en jättego start!

Vi är en inkluderande bank och för oss är det en självklarhet att
våra medarbetare ska spegla det samhälle vi lever och verkar i. Vi
har naturligtvis en nolltolerans mot kränkningar av alla slag och
agerar så snart vi får kännedom om någon situation. Där har vi
numera en mycket god hjälp av temperaturmätningen som görs
varje vecka. Varje medarbetare har möjlighet att rapportera konstaterade och misstänkta överträdelser mot gällande interna och
externa regelverk, vilket framgår tydligt av våra riktlinjer.

HUR SKULLE DU BESKRIVA VARBERGS SPARBANK SOM
ARBETSPLATS?
– Om jag endast hade fått använda ett ord så hade det
blivit, omhändertagande! Banken är inte bara målstyrd
utan ser även till helheten och till sina anställda. Företaget
arbetar efter filosofin att mår de anställda bra så gör de
ett bra jobb, och inte tvärtom. Det är en filosofi som rimmar väldigt bra med mina värderingar och hur jag tycker
en arbetsplats bör vara. Jag tror att man blir motiverad till
att göra ett bra jobb om man känner sig sedd och omhändertagen. Jag skulle sammanfatta det som att Varbergs
Sparbank har människan i centrum.

Under hösten genomförde bankledningen ett mångfaldsseminarium som en uppstart inför en bredare satsning på mångfaldsfrågorna under 2022. I vår temperaturmätning ser vi att många

VARFÖR VALDE DU VARBERGS SPARBANK SOM ARBETSGIVARE?
– Det kändes rätt från start! Jag fick en väldigt bra känsla och bild över hela arbetsplatsen redan på min första
intervju. Jag kände redan då att här vill man sträva efter
att alla medarbetare ska må bra. Värdena här är lite mer
mjuka än på andra storbanker och det rimmar med hela
sparbanksidén, vilket tilltalar mig.
VAD SER DU FRAM EMOT FORTSÄTTNINGSVIS I ARBETET?
– Jag har som sagt fått en väldigt go start så jag hoppas
mest att det fortsätter så, och att jag fortsätter komma
in i arbetet mer och mer. Jag har hittills hållit på mycket
med lånebiten, och nu kommer det bli lite mer rådgivning,
sparande och försäkringar. Det ska bli kul, och jag hoppas med det kunna knyta ihop säcken lite där kanske.
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kollegor engagerar sig i mångfaldsfrågorna och att det också
finns funderingar kring hur vi kan bli bättre.
Bankens värderingar Engagemang – Nära – Tillsammans har tagits fram genom ett gemensamt arbete med alla i banken som
deltagare. Dessa värderingar ligger som en stabil grund för vår
kultur och vårt dagliga arbete.

Från sommarjobb
i kassan till Private
Banking-rådgivning

HÖG KVALITET I LEDARSKAPET
Våra ledarkriterier har utvärderats utifrån bankens grundläggande värderingar. De uttrycker våra förväntningar på alla chefer och
fungerar som vägledning för var och ens ledarskap.
Jag är modig
I mitt arbete tar jag ansvar och delegerar. Jag känner tillit till
medarbetare och kollegor. Genom tydligt ledarskap skapar jag
trygghet och genom att främja självledarskapet bland mina
medarbetare bidrar jag till deras utveckling och engagemang.

Oscar Isaksson har haft många olika roller på
Varbergs Sparbank under sina 15 år som anställd,
men nu är han där han vill vara och trivs bäst.
Sedan två år tillbaka arbetar han med sitt stora
intresse: att få ge sina kunder rådgivning om
större kapitalplaceringar.

Jag är resultatinriktad
I mitt arbete är det viktigt att sätta mål, följa upp dem och att nå
dem. Jag har kundfokus i mitt dagliga arbete och drivs av ett
genuint affärsmannaskap.

HEJ OSCAR! VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG FÖR ATT DU SKA
TRIVAS PÅ DIN ARBETSPLATS?
– Det är flera delar som spelar in. Man ska såklart trivas
med sina arbetsuppgifter. För mig är det också viktigt
att man får chans att utvecklas i sitt arbete, precis som
jag fått möjlighet att göra! Kollegorna är en viktig aspekt,
och givetvis att arbetsgivaren är bra. Jag trivs jättebra
med Varbergs Sparbank som arbetsgivare. Banken är
väldigt mån om sin personal och det erbjuds många förmåner som jag uppskattar. Däribland gym och flexibiliteten som ger en möjlighet att själv styra sin tid. Jag är
tacksam över hur vi har det här på banken!

Jag är öppen
I mitt arbete är jag mån om att skapa ett öppet samtalsklimat,
där alla får komma till tals. Genom att involvera medarbetare
och kollegor skapar jag delaktighet.
Jag är kulturbärare
Genom att leva bankens värderingar och måna om människorna
omkring mig är jag en ambassadör för bankens kultur och oss
som arbetar här.
Våra ledare får individuell kompetensutveckling baserat på de
behov man själv och banken har. Ledarutvecklingen sker exempelvis genom traditionella lärarledda utbildningar, genom föreläsningar, genom nätverk med andra ledare och inte minst i det
dagliga arbetet med andra kollegor. Under 2021 har alla ledare
fått gå ett gemensamt ledarutvecklingsprogram med mål att
känna trygghet i sitt ledarskap.

TROR DU ATT DET ÄR EN FÖRDEL ATT HA PROVAT PÅ
OLIKA TJÄNSTER, SOM DU GJORT?
– Absolut! Genom att ha testat på olika tjänster har jag
fått stor förståelse för hur de olika rollerna på banken,
och verksamheten i stort, fungerar. Kunskaper och erfarenheter från mina tidigare tjänster är en stor fördel för
mig i min nuvarande roll. De ger mig möjlighet att hjälpa
mina kunder med stort som smått.

ORGANISATIONSFRIHET
Till grund för våra anställningsvillkor ligger det kollektivavtal som
Finansförbundet och BAO gemensamt tagit fram. Vi har en lokal
facklig klubb med Finansförbundet vars arbete är mycket viktigt
för att skapa förutsättningar för hållbara medarbetare med rimliga arbetsvillkor.

HUR SKULLE DU BESKRIVA DINA ÅR PÅ VARBERGS SPARBANK?
– Lärorika och utvecklande! Både för mig personligen
och yrkesmässigt, och banken som verksamhet har
även den utvecklats. Bankens tjänster har gått från att
kräva fysiska besök av kunderna och innefatta mycket
kontanthantering, till att många idag själva sköter sina
bankaffärer över nätet och betalar via Swish. Mina arbetsuppgifter har också förändrats. Från att ha arbetat
i kassa/kundtjänst till att nu arbeta med bland annat
rådgivning av större kapitalplaceringar. Den röda tråden
är att jag alltid arbetat med våra kunder. Det är det jag
tycker är roligast och det ger mig väldigt mycket energi!

Grunden för att samarbetet mellan arbetsgivare och fackklubb
ska fungera är en öppen och ömsesidig information. Månadsvis
Samråd är det forum där den löpande informationen delas. I lönesamråd och lönekartläggningar arbetar en mindre grupp med
att komma överens om löneprocesser och åtgärder. Arbetsmiljökommittén är ett annat naturligt forum för fackligt engagemang.
Utöver detta sker spontana möten och träffar kring aktuella frågor.
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Våra medarbetare i siffror
Könsfördelning,
Varbergs Sparbank totalt

Könsfördelning,
övriga chefer

2 st
45 st
104 st

Män

11 st

Kvinnor

Män

Kvinnor

Könsfördelning, Bankledning
Några nyckeltal 2021
Medelålder i banken

46,6 år

Anställningstid, snitt

13,8 år

Antal anställda, dec 2021

149

Föräldralediga (mer än 1 månad)

10 kvinnor/4 män

Personalomsättning

8,2%

3 st
5 st

Män

Kvinnor

Könsfördelning, Styrelse
Ålder tillsvidareanställda, dec 2021
60

3 st

50

57

40

6 st

30

34
32

20
10
0
Män

Kvinnor

29
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Vi som
Ett
ansvarsfullt
arbetsgivare
erbjudande
Vårt starka
Våra
strategiska
engagemang
mål avseende
i hållbarhetsfrågor
medarbetare är
är grundläggande
”Våra medarbetare
för vår
trivs
verksamhet.
på jobbet och
Vårberättar
främsta möjlighet till påverkan
det för sin
omgivning”.
Vi är till
övertygade
om iatt
hela harmoniska
människor
görprodukter
bättre affärer.
uppstår
genom
erbjudandet
våra kunder,
rådgivning,
kreditgivning
och via
och tjänster. Vi verkar för att
integrera hållbarhetsperspektivet som en naturlig del i allt vi gör för att vi tror att det långsiktigt hållbara är det långsiktigt
lönsamma både för kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort.
Samhället står idag inför stora utmaningar med krav på förändring. Klimatet, digitaliseringen och nu senast pandemin
har visat vikten av anpassning och omställning till en ny verklighet. Hållbarhetsarbetet stöttar den gröna omställningen
i samhället och är en naturlig del i bankens strategi med syfte att göra det möjligt för kunder, medarbetare, ägare och
samhälle att skapa en bättre framtid. Vi vill utveckla banken i denna riktning och vägleda kunder att göra kloka och
hållbara val, som främjar omställningen till ett samhälle som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekter. Intresset för hållbarhet växer i omvärlden och bland bankens intressenter, vilket ställer nya krav på öppenhet
och transparens. Tillkommande regelverk och ny lagstiftning bidrar dessutom till ett ökat hållbarhetsfokus i den
finansiella sektorn.
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Ansvarsfull rådgivning
och hållbart sparande
Genom att placera hållbart bidrar man till att ansvarsfulla bolag
får mer finansiering medan bolag vars verksamhet inte är hållbar
är tvungna att ändra sitt agerande. Ett hållbart sparande innebär
också att man tar ansvar för hur de företag man investerar i genererar sin avkastning.

energi för alla och bekämpning av klimatförändringar. I november
bjöd vi in kunder och allmänhet till ett webinar om hållbart sparande och fonden Climate Impact. Sedan 2017 erbjuder Robur också
fem Svanen-märkta fonder.
Ett antal av Roburs fonder har utökade placeringskriterier för att
välja bort ytterligare produkter och tjänster som inte anses hållbara*. Under senaste året, ackumulerat per 31 december 2021,
har våra kunder valt att placera 1175 msek i dessa fonder. Det
innebär en ökning på 29%, jämfört med 2020, för placeringar i
fonder med utökat hållbarhetsarbete. Det motsvarar 13% av våra
kunders totala fondinnehav.

Vår största leverantör av fonder, Swedbank Robur, har hållbarhet
som ledstjärna, med visionen att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Roburs målsättning är att allt fondkapital ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet till år 2025 samt vara koldioxidneutralt
till år 2040. Robur arbetar med hållbarhet både genom att utöva en
aktiv ägarroll i de bolag fonderna har investerat i men också genom
särskilt inriktade fonder. De jobbar efter generella investeringsregler som förbjuder innehav inom vissa sektorer som exempelvis
produktion av kemiska och biologiska vapen.

För oss som bank är det viktigt att informera våra kunder att
man genom att göra ett aktivt val och välja ett hållbart sparande
kan göra stor skillnad. Kunderna kan själva söka efter hållbara
fondalternativ i internetbanken och mobilappen. Under 2021 har
fondlistan i internetbanken och mobilappen uppdaterats med en
ny flik med hållbarhetsinformation för att det ska vara enklare att
hitta hållbara fonder. Under denna flik finns olika hållbarhetsmått
så att kunden själv kan jämföra olika fonder och göra medvetna
val. Ett av de nya måtten som tillkommit är kategorisering enligt
Disclosureförordningen**. Flera av hållbarhetsmåtten kommer
från Morningstar, som är en extern leverantör av data. Med ett
personligt möte med våra rådgivare finns möjlighet till ytterligare
hjälp angående olika former av hållbara placeringar.

För att göra det enklare att spara med klimatet i fokus lanserade
Robur under 2020 de första fonderna att förvaltas i linje med Parisavtalet. Först ut att bli klassificerade som ”Paris Aligned” var
Swedbank Robur Access Edge fonderna. Samtliga Access Edge
fonder gynnar investeringar i bolag med låga utsläpp av växthusgaser och har som målsättning att ha ca 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Vidare investerar fonderna ca 10
procent av innehaven i bolag som fondbolaget bedömer medverkar till att lösa klimatkrisen. Under 2021 lanserade Robur också en
ny aktiefond, Climate Impact. Fonden placerar endast i bolag som
bidrar till att uppfylla FN’s Globala utvecklingsmål 7 och 13, hållbar

* Fonder i denna kategori utgörs i första hand av Transitionfonderna,
Global Impact, Humanfond, Ethica Obligation, Accessfonderna, Access
Edge-fonderna, Transferfonderna, Climate Impact

Våra kunders innehav i fonder
med utökat hållbarhetsarbete*
i förhållande till totalt fondinnehav

** Sedan den 10 mars 2021 finns en ny EU-förordning för hur finansiella
produkter tar hänsyn till hållbarhet, Disclosureförordningen. Med den
nya förordningen blir informationsstandarden lika i hela EU och det ökar
möjligheterna att jämföra olika fonder med varandra. Dessutom vill EU
med det nya regelverket öka transparensen samt minska riskerna för
grönmålning. Den nya förordningen klassificerar fonder som främst arbetar med hållbara investeringar, i ljusgröna och mörkgröna produkter.
Mörkgröna produkter har hållbarhet som mål för investeringarna i sina
produkter och ljusgröna produkter främjar hållbarhet, men har det inte
som överordnat mål. Finansinspektionen publicerade i september 2021
en kartläggning (”Hållbarhetsinformation i informationsbroschyr och
på webbplats”) som visar att 73,9% av de svenska fonderna klassificeras som ljusgröna och att 1,5% utgörs av mörkgröna produkter. Swedbank Robur erbjuder två mörkgröna fonder, Global Impact och Climate
Impact, som båda har hållbarhet som mål. Resterande Roburfonder
klassificeras som ljusgröna, med undantaget för en räntefond. 98% av
våra kunders totala fondinnehav är placerade i ljusgröna fonder.

13%

31

Varbergs Sparbank AB (publ) 516401-0158 – Hållbarhetsredovisning 2021

Ansvarsfull utlåning
Vår största påverkan på omvärlden sker indirekt via vår utlåning.
Att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid kreditgivning är därför
en självklarhet. Genom en ansvarsfull utlåning kan banken vara
med och påverka hållbarhetsrisker på flera håll i samhället. Vi har
en stark lokal närvaro och uppnår därigenom en god kännedom
om kunderna, de lokala förutsättningarna och kundernas affärer.
Det innebär också att vi kan fatta besluten nära våra kunder.

kad miljöpåverkan och basen utgörs av lån inom områden som
exempelvis gröna fastigheter, hållbart skogs- och lantbruk och
hållbara transporter. Ramverket bygger på Green Bond Principles
som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association (ICMA). En extern och oberoende granskning av
ramverket genomfördes av CICERO Shades of Green. Nya och
befintliga krediter prövas löpande mot ramverket, med det yttersta ansvaret hos den så kallade Gröna kommittén som beslutar
om gröna krediter. I samband med att ramverket etablerades
emitterade banken sin första gröna obligation med en volym om
350 msek med 3 års löptid.

Vi främjar ansvarsfull utlåning genom att bedöma varje enskild
kunds återbetalningsförmåga, dvs vi lämnar krediter till kunder
som vi bedömer kommer att klara av att betala sina lånekostnader. Detta skyddar kunderna från att hamna i ekonomiskt svåra
situationer på grund av för hög skuldsättning. Långsiktig hållbarhet är en av de grundläggande principerna i bankens kreditpolicy.

HÅLLBARHETSINRIKTADE PRODUKTER FÖR OMSTÄLLNING
Vi vill uppmuntra till medvetna val och hållbara affärsmodeller och
har ambitionen att fortsätta att utveckla bankens erbjudande av
finansieringsprodukter och tjänster som bidrar till omställningen
till ett mer hållbart samhälle. Under 2021 har vi därför lanserat sex
nya produkter.

HÅLLBARHETSANALYS I KREDITGIVNINGEN
Vi tar aktivt ställning till hållbarhetsaspekter vid varje kreditbeslut
och avstår att låna ut till verksamheter som vi bedömer inte är långsiktigt hållbara. Vid företagsengagemang överstigande 5 msek
genomförs en utökad hållbarhetsanalys med hjälp av en särskild
riskbedömningsmodell. Modellen är ett stöd för kundansvarig att
samla in information och inleda dialog avseende hållbarhetsrisker ur följande tre aspekter: miljö, socialt och styrning. Under året
har modellen för hållbarhetsanalys förbättrats och vi har utvecklat
branschspecifika stödverktyg. Verktygen gör det möjligt att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsriskerna inom en sektor. Detta
ligger till grund för de frågor som ställs till företagen för att få en
förståelse för hur de hanterar riskerna som identifierats. Syftet
med arbetet är att få en bättre förståelse för våra företagskunder,
dels ur ett riskperspektiv, dels som en del i bankens resa att hjälpa
våra kunder att skapa en bättre framtid genom att tidigt identifiera
risker och möjligheter. För att öka vår kompetens inom området
inleddes under 2021 en utbildningssatsning i hållbara affärer för
bankens företagsrådgivare. Arbetet med att utveckla arbetssätt
och verktyg för hållbara affärer fortsätter under 2022.

Erbjudande till privatpersoner
• Gröna bolån - Vi vill främja ett hållbart val av boende. Därför erbjuds de kunder som bor i en miljösmart bostad en rabatterad
bolåneränta.
• Grönt billån – Vi vill uppmuntra kunder att använda bilar med
mer begränsade utsläpp, för att försöka minska de genomsnittliga utsläppen av avgaser. Kunder erbjuds därför rabatt när
de lånar till en miljöklassad bil som uppfyller vissa kriterier.
• Sollån – Förmånlig ränta på lån till solpaneler som möjliggör
förnyelsebar energiproduktion och sänkta elkostnader.
• Hållbarhetslån – Förmånlig ränta på lån för att hjälpa våra kunder finansiera effektiva energilösningar för bostäder.
Erbjudande till företag
• Grönt byggnadskreditiv – Ett Grönt byggnadskreditiv är en produkt som kan erbjudas till byggbolag och företag som ska bygga
för att skapa energieffektiva och hållbart certifierade fastigheter.
• Grön fastighetskredit – Lånet riktar sig till företag som vill köpa
fastigheter och byggnader som är klassade som gröna. För att
klassas som gröna ska de ha en viss energiklass eller relevant
certifikat, enligt bankens gröna ramverk.

RAMVERK FÖR GRÖNA OBLIGATIONER
Under 2021 etablerade banken ett ramverk för gröna obligationer, ett sätt att låna upp pengar på kapitalmarknaden för finansiering av krediter med tydliga hållbarhetsfördelar. Ramverket
tydliggör och kategoriserar finansiering som bidrar till en mins-
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Tillgängliga banktjänster
Det är viktigt för oss att kunna möta kunderna i den kanal de väljer; ett fysiskt möte på kontor, ett digitalt rådgivningsmöte, eller
i våra digitala kanaler. Vi tror på kombinationen av det fysiska
och digitala, men att behålla det personliga oavsett kanal. Vi vill
förenkla den ekonomiska vardagen för våra kunder där tillgänglighet och snabb service är nyckelfaktorer.

digitala tjänster. Eftersom året 2021 också präglades av restriktioner har projektet pausats och endast genomfört enstaka utbildningar, men vi siktar på att få igång detta under 2022. Med den
fortsatta utvecklingen av kort- och IT-bedrägerier i samhället är det
extra viktigt att våra kunder känner till hur de skyddar sig mot
bedragare. Utöver Digital Vardag är vi på Varbergs Sparbank noga
med att informera om risker och olika tillvägagångssätt som bedragarna använder, så att våra kunder ska känna sig trygga på nätet.

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för oss som
bank, inte minst i hur vi ger service till våra kunder. I takt med att
fler sköter sin vardagsekonomi digitalt blir det givet att vi inte bara
anpassar oss, utan även stödjer den digitala tillväxten för att fortsätta vara en bank med hög tillgänglighet och god service.
Genom digitala plattformar och teknik kan vi nå ut till våra kunder
med tjänster som spar på deras tid, minskar kostnader och underlättar vardagen. Under den pågående pandemin har fler valt
att ha digitala möten med oss, via telefon, webb och internetbanken. Vi vill tro att detta inte bara beror på att den digitala kontakten är säkrare i pandemitider, utan även för att det är enklare att
göra sina bankärenden digitalt. Vi kommer därför att fortsätta
erbjuda digitala rådgivningar även efter pandemin. Vår telefonbank har öppet för personlig service till alla våra kunder vardagar 8.00-18.00 och självbetjäning är tillgängligt dygnet runt. I
vår internetbank och mobilapp finns ett stort antal tjänster som
förenklar kundernas vardagsekonomi och ger dem möjlighet att
själva utföra många av sina ärenden.

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

Trenden är tydlig. Över 80% av våra kunder använder internetbanken/mobilappen och antalet ärenden i kanalerna ökade kraftfullt
under 2021. Vi ser också att det är fler kunder som använder Mobilt BankID och betaltjänsten Swish. Även antalet digitala låneansökningar ökade och antalet digitala ansökningar om lånelöften
steg med 20%. Samtidigt minskade antalet fysiska kundmöten
och kassatransaktioner på våra kontor med 3% respektive 17%
under 2021. Antalet automatuttag gick ned med 15% under året.
Denna beteendeförändring hos våra kunder har inneburit att allt
färre besöker våra fysiska bankkontor. Beteendet har stärkts
ytterligare under de senaste åren som en konsekvens av Covid
19-pandemin.

Mobilt BankID
• Låna aldrig ut ditt konto genom att ta emot överföringar från
någon du inte känner och sedan ge tillbaka pengarna i kontanter

FYSISKA MÖTESPLATSER
Vi strävar efter att dagliga bankärenden ska kunna genomföras
digitalt men våra kunder ska också ha möjligheten att få personlig
hjälp vid någon av våra fysiska mötesplatser. Våra kontor finns på
tre platser i Varbergs kommun, Varberg vid Torget, Tvååker och
Veddige. Under pandemin har vi valt att hålla kontoren öppna för
våra kunder men uppmuntrat till att använda digitala hjälpmedel
som vår telefonbank där det är möjligt. För kunder och medarbetares säkerhet har ett begränsat antal besökare fått vistas på kontoren samtidigt. Fler medarbetare har arbetat hemifrån för att ge
utrymme till kundmötande personal som behöver finnas på plats.

Vi underlättar en kontantlös hantering av banktjänster men värnar samtidigt om allas möjlighet att utföra sina bankärenden,
därav har alla våra kontor kontanthantering.
DIGITAL INKLUDERING
Allt eftersom den digitala utvecklingen går framåt ser vi att vi har
ett ansvar att vara med och hjälpa människor att förstå den digitala miljön och minska det digitala utanförskapet. Genom vår utbildningssatsning Digital Vardag vill vi hjälpa människor att känna sig
tryggare på nätet genom att lyfta vad man ska vara försiktig med
och tänka på, men också inspirera till de möjligheter som en digital
närvaro kan ge. Utbildningen ger en föreläsning om säkerhet på
nätet samt en praktisk genomgång över hur man använder olika

För att ytterligare utveckla vår verksamhet beslutade vi under året
att stänga kundverksamheten på Håsten och flytta den till Torget.
Förändringen medför att fler rådgivare samlas i samma byggnad på
Torget, vilket ger en ökad flexibilitet i bemanning som på sikt gör att
vi kan erbjuda rådgivning på flexiblare tider, både fysiskt och digitalt.
God tillgänglighet, oavsett kanal, är en viktig del i vår verksamhet.
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”Hållbarhet ska vara en röd tråd
genom hela vår affär.”
Under 2021 lanserade vi grön fastighetsfinansiering för företag. Fortinova var det företag som var först att utnyttja
finansieringen till sina hyreslägenheter i Marmorlyckan, Breared. Hyreshusen byggdes med investeringsstöd och med
bland annat lågenergiteknik, solpaneler, dagvattenhantering i regnbäddar och extra stora grönytor vilket gör att de
uppfyller de hållbarhetskrav som krävs för att få en grön finansiering. Vi träffar John Wennevid, CFO på Fortinova.
ha biodiversitetsprojekt på samtliga av våra fastigheter. Gällande
social hållbarhet så vill vi vara en stark aktör som påverkar lokalsamhället både genom att driva sociala projekt och skapa trygghet i de områden vi agerar i. Även den ekonomiska hållbarheten
är en naturlig del i vår affärsmodell, och där försöker vi verka
genom att erbjuda långsiktigt hållbara hyresnivåer, vilket har gått
att göra på Marmorlyckan genom investeringsstödet.

HEJ JOHN! VAD ÄR PÅ GÅNG HOS FORTINOVA?
– Vi är inne i en väldigt expansiv fas där vi växer mycket, både externt och internt. Externt så köper och förvärvar vi fler fastigheter
och det går bra för oss som företag. Med en sådan expansionsresa kommer även interna förändringar och utmaningar med en
fördubblad personalstyrka det senaste året och organisatoriska
förändringar. Här fokuserar vi just nu på att förankra våra värderingar – enkelhet, mod, närhet och hjärta – i alla led i bolaget och
hur vi kan generera långsiktiga förtroenden. Att vi börsnoterades
2020 ställer också nya krav på oss att driva ett transparent bolag
framåt, vilket också är ett arbete vi prioriterar just nu.

BERÄTTA MER OM MARMORLYCKAN OCH VARFÖR NI VALDE
ATT FÖRVÄRVA DESSA FASTIGHETER?
– Dels ser vi Breared som ett väldigt attraktivt område på framfart där vi vill finnas med i utvecklingen. Idag är det ett av Varbergs mest eftertraktade bostadsområden med närhet till både
serviceutbud, goda kommunikationer till centrum och unik närhet till naturen. Vi hade också ett etablerat förtroende sedan
tidigare med Järngrinden och Mjöbäck som byggt fastigheterna, vilket också gör affärsprocessen trygg för alla parter. Det är
också extra roligt att kunna erbjuda helt nybyggda bostäder i det
område där Fortinova en gång startade i Varberg. Intresset från
hyresgäster har varit enormt. Vi fick 800 ansökningar inom en
vecka och hyrde ut samtliga 112 nyproducerade lägenheter på
mindre än en månad.

HUR SER NI PÅ ER EXPANSIONSRESA KOPPLAT MOT
HÅLLBARHET?
– Vi vill att hållbarhet ska vara en röd tråd som genomsyrar hela
vår affär, där både miljömässiga, ekonomiska och social hållbarhet är viktigt. Framåt vill vi fortsätta förvärva fastigheter med miljön i fokus, men också utveckla och påverka det bestånd vi redan
har i en mer hållbar riktning. Här gör vi stora som små insatser,
bland annat är en av våra målsättningar nu för 2025 att vi ska

VILKA FÖRDELAR SER NI MED FASTIGHETERNA?
– Det som särskiljer Marmorlyckan från flera andra projekt är
att de byggts med höga hållbarhetskrav, bland annat låg energiteknik, solpaneler och dagvattenhantering i regnbäddar. Fastigheterna omges också av extra stora grönytor med fantastiska
planteringar vilket bidrar till en ökad trivsel för alla. Breareds attraktivitet och läge gör det möjligt för hyresgäster att bo där länge,
och en minskad rotation skapar i förlängningen en extra trygghet
i området. Marmorlyckan är också byggt med investeringsstöd
som gör det möjligt att hålla ned både byggkostnader och hyror
jämfört med många andra nybyggnadsprojekt. Det medför att en
bredare grupp i samhället får möjlighet att bo i fastigheterna, något vi menar är positivt för den sociala hållbarheten.
GENOM MARMORLYCKAN FICK NI MÖJLIGHET TILL GRÖN
FINANSIERING HOS OSS PÅ VARBERGS SPARBANK. BERÄTTA
MER OM DET!
– Jag skulle främst vilja avdramatisera den förutfattade meningen
att det är enormt svårt och många hinder för att kunna ingå ett
Grönt lån. För oss har processen och dialogen med banken varit

John Wennevid, CFO på Fortinova
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Att man redan idag kan ge kunder
möjligheter till grön finansiering
bekräftar att Varbergs Sparbank
ligger i framkant.
John Wennevid, CFO
Fortinova

Fortinova förvaltar fem punkthus med totalt 138 lägenheter i Marmorlyckan, Breared i Varberg. Hyreshusen har byggts med investeringsstöd och tack
vare höga hållbarhetskrav fick Fortinova som första företag möjlighet till grön finansiering via Varbergs Sparbank.

väldigt smidig och tillmötesgående för att ro den här affären i
land med Grön finansiering. Jag är väldigt imponerad över hur
långt fram Varbergs Sparbank är i sitt hållbarhetsarbete. Att man
redan idag kan ge kunder möjligheter till grön finansiering bekräftar att man ligger i framkant. Sedan för oss som företag, betyder
det mycket också att ingå affären, med en finansiär som också
värnar om lokalsamhället och lokalsamhällets utveckling. Att vi
båda parter värnar mjuka värden som social hållbarhet i närområdet betyder också mycket för affären.
VILKA ÄR FASTIGHETSBRANSCHENS STÖRSTA HÅLLBARHETSUTMANINGAR FRAMÅT, SKULLE DU SÄGA?
– En av de största utmaningarna framåt är kompetens inom området. Branschen behöver folk som förstår och kan hållbarhet i
sina organisationer. Det behövs också företag som vågar investera långsiktigt. Gröna och hållbara fastighetsprojekt är något
man räknar hem över tid och där kan det handla om att gå med
två kronor i vinst i 20 år istället för 20 kronor på tre år. En tredje
utmaning är att inte bara bygga hållbart, utan också se efter sitt
befintliga bestånd och arbeta för att hållbarhetsförbättra dem.
Fastighetsägare, finansiärer och underleverantörer måste samarbeta - en hållbarhetsresa gör man tillsammans och för att ta
oss framåt i de här frågorna behöver vi vara flera som tar kliv

Anders Valdemarsson, vice VD och transaktionsansvarig på Fortinova, Fia
Owemyr, företagsrådgivare på Varbergs Sparbank, och Krister Howding,
transaktion på Fortinova.

fram samtidigt. De långsiktiga klimatförändringarna med till exempel högre vattennivåer och förändrade globala temperaturer,
är också stora utmaningar som finns framför oss och detta är
anledningar till varför vi är med och agerar.
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Vårt miljö- och klimatarbete
Vårt samhälle står inför stora utmaningar och en omfattande omställning för att lösa klimatkrisen. Om inte den
globala uppvärmningen begränsas kommer klimatförändringar att leda till allvarliga och svåröverskådliga konsekvenser för hela jordens befolkning. Utsläppsminskningar är avgörande för att lösa den globala temperaturökningen.
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Den finansiella sektorn och kapitalmarknaden spelar en nyckelroll i omdirigeringen av kapital till hållbara lösningar som behövs
för att begränsa klimatförändringarna och parallellt även verka
för att klimatanpassa samhället. Det är viktigt för oss att lämna
ett så litet klimatavtryck som möjligt och samtidigt påverka våra
intressenter i samma riktning.

decennium, en ungefärlig minskningstakt med sju procent per år,
från 2020. Det är vår ambition att reducera våra utsläpp i denna
takt, samtidigt som vi kommer fortsätta arbetet med att definiera
våra mål under 2022. Under 2021 har vi initierat och genomfört en
rad initiativ med syfte att minska vår påverkan. Samtidigt arbetar
vi för att lägga till och mäta fler kategorier av utsläpp, vilket bidrar till att våra utsläpp ökar i rapporteringen. Årets klimatbokslut
kommer att användas som underlag för fortsatta initiativ för att
minska vår klimatpåverkan under kommande år.

PRODUKTER SOM BIDRAR TILL OMSTÄLLNING
Under året har vi lanserat sex nya produkter för att göra det
enklare för våra kunder att göra medvetna val. Vi introducerade
ett solcellslån som ger privatpersoner möjlighet att installera
solpaneler för att minska sina elkostnader och samtidigt bidra
till en ökad produktion av förnyelsebar energi. Vi lanserade ett
grönt billån för att uppmuntra kunder att skaffa bilar med mer
begränsade utsläpp. Samtidigt började vi också erbjuda Gröna
bolån med rabatterad bolåneränta till de kunder som bor i en miljösmart bostad samt Hållbarhetslån för att hjälpa våra kunder
finansiera effektiva energilösningar för bostäder. I slutet av året
kompletterade vi med Grönt byggnadskreditiv och Grön fastighetskredit till företag som vill bygga och investera i energieffektiva och hållbart certifierade fastigheter.

GHG-PROTOKOLLET
Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets riktlinjer vilket är
den globala standarden för beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Metoden innehåller tre rapporteringsnivåer, så kallade scope, som avser:
1. direkta utsläpp,
2. indirekta utsläpp från köpt energi samt
3. indirekta utsläpp upp- och nedströms i värdekedjan
Vår målsättning har varit att mäta och redovisa scope 1 och 2
samt delar av scope 3 där vi kunnat få fram relevant och mätbar data. I scope 3 rapporteras de utsläpp som organisationen
ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller 2. Det
handlar om utsläpp som sker uppströms eller nedströms om
verksamheten. Dessa utsläpp delas upp i olika kategorier och
omfattar bland annat inköpta varor och tjänster, avfall genererat
i verksamheten, tjänsteresor, pendlingsresor, och uppströms och
nedströms transporter.

KLIMATBOKSLUT
Vi följer årligen upp vår klimatpåverkan och sedan 2020 publiceras
den i ett klimatbokslut. Syftet med klimatbokslutet är att kartlägga
och förstå omfattningen av direkta och indirekta växthusgasutsläpp från vår verksamhet. Vi använder resultatet som underlag
för att sätta mål för utsläppsreduceringar och aktivt verka för en
minskande utsläppstrend. Som ett första steg att målsätta vårt
klimatarbete har vi under 2021 arbetat med Carbon Law* som utgångspunkt. Carbon Law beskriver den utsläppsminskning som
krävs globalt sett för att klara Parisavtalets tvågradersmål, det
vill säga att begränsa den globala uppvärmningen till högst två
grader. Carbon Law fastslår att utsläppen måste halveras varje

CO2

SF6

CH4

* Carbon law betecknar en tumregel gällande hur globala koldioxidutsläpp ska minskas, för att motverka global uppvärmning. Begreppet
föreslogs ursprungligen i en rapport från Stockholm Resilience Centre,
som del av en strategi för att nå de globala målen gällande koldioxidutsläpp.

N2O

SCOPE 2
Indirekt – inköpt el, fjärrvärme,
ånga och fjärrkyla
SCOPE 3
Övrigt indirekt
(uppströms)
1. Inköpta varor
och tjänster

HFCs

NF3

PFCs

SCOPE 1
Direkt
SCOPE 3
Övrigt indirekt
(nedströms)
9. Transporter

8. Hyrda
tillgångar

2. Kapitalvaror
3. Bränsleoch energirelaterade
utsläpp

10. Bearbetning
av såld produkt

7. Pendlingsresor

5. Avfallshantering

11. Användning
av sålda produkter

6. Tjänsteresor

Uppströms

15. Investeringar

12. Avfallshantering
av sålda produkter

Rapporterande bolag

Källa: Greenhouse Gas Protocol / ghgprotocol.org
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14. Franschise
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tillgång
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dag andelar som mer än väl täcker bankens totala elförbrukning. I
år rapporterar vi i enlighet med de av GHG-protokollet rekommenderade redovisningsmetoderna för köpt el, dvs både ”location-based method” och ”market-based method”, se tabell nedan. Utsläppen enligt ”location-based method” och ”market-based method”
är 6 tCO2e respektive 0 tCO2e. Den påvisade ökningen av utsläpp
från elförbrukning i år jämfört med tidigare kommer av rapporteringen enligt ”location-based method”. Att utfallet blir 0 tCO2e enl
”market-based method” beror på att vår elförsörjning kommer från
vindkraftsandelar.

Val av fördelningsansats
För redovisning enligt GHG-protokollet finns två olika fördelningsansatser, nämligen ”financial control approach” och ”operational control approach”, det vill säga kontroll utifrån ägarskap
respektive användningsfas. Det valda perspektivet i detta sammanhang är ”financial control approach”, då detta uppfattas som
tydligast för oss som bank gällande att ta fram nödvändiga data.
Två redovisningsmetoder för köpt el
För utsläppen från el finns två redovisningsmetoder; ”location-based method” och ”market-based method”. Utsläppen ska enligt
GHG-protokollet redovisas enligt båda metoderna. Med ”location-based method” menas att utsläppsfaktorn motsvarar den
totala produktionen i det kraftnät från vilket företaget hämtar sin
energi. Med ”market-based method” menas att utsläppsfaktorn
utgår från produktionen i det nät bolaget hämtar sin energi från,
men med korrigering utifrån att ursprungsmärkning eller gröna
avtal används. Detta betyder att de som köper ursprungsmärkt
el får utsläppsfaktor som motsvarar den ursprungsmärkta elen
och att alla övriga konsumenter använder en utsläppsfaktor som
motsvarar produktionsmixen efter att ursprungsmärkt el har exkluderats, den så kallade residualmixen.

Scope 3: Indirekta utsläpp upp- och nedströms i värdekedjan
Våra största källor till utsläpp finns bland de indirekta utsläppen
i scope 3. I vårt första klimatbokslut 2020 inkluderade vi utsläpp
från inköp av kontorspapper, personalens tjänsteresor och verksamhetens avfall. I årets rapport har vi inkluderat fler poster; Inköpta varor och tjänster (fler typer av papper, vattenförbrukning,
plastkort), värdetransporter, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, personalens pendlingsresor, och kunders transporter.
Inköpta varor och tjänster
• Papper: Vi har minskat vårt inköp av kontorspapper med 14%
under 2021, vilket gör att vi sänkt utsläppen från 3,9 till 3,3
tCO2e. Vad gäller papper har vi för 2021 tagit fram data för
fler papperskategorier såsom toalettpapper, pappershanddukar, trycksaker, kuvert, blanketter och kontorsmaterial.

RAPPORTERING 2021
Under året har vi sänkt våra utsläpp kopplat till tjänsteresor, avfall och kontorspapper, vilka var de scope 3-utsläpp som kartlades 2020. Samtidigt har vi lagt till fler kategorier av utsläpp enligt
GHG-protokollet och har därför ökat våra redovisade utsläpp för
året jämfört med tidigare år. Likt 2020 är årets siffror påverkade av Covid-19 pandemin, som har haft inverkan på bland annat
antalet tjänsteresor och fysiska möten. Se tabell 1 för samtliga
utsläpp.

• Vattenförbrukning: Vi har lagt till vår vattenförbrukning i årets
rapport, och även retroaktivt för 2019 och 2020. Förbrukningen gick ned något under 2021.
• Plastkort: Vi har beräknat utsläpp kopplat till antal nya plastkort (bankkort och passerkort) som vi producerat och levererat till våra kunder och personal.

Scope 1: Direkta utsläpp
Våra direkta utsläpp kommer från bankens företagsägda bil
samt eventuellt läckage av köldmedia i vår kylanläggning. Utsläppen från bränsleförbrukningen från den företagsägda bilen
har gått ned under året på grund av att bilen använts i mindre
utsträckning än under 2020. Vi använder köldmedia i kylanläggningar på kontoret vid Torget. Läckagekontroll genomförs årligen
på samtliga aggregat. Utrustningen är läckagekontrollerad och
uppfyller gällande krav, registerföring och täthet. Enligt gällande
bestämmelser lämnar vi årligen en rapport till miljöförvaltningen.
Inga läckage, vilka ger upphov till utsläpp, har skett under året.

Inför klimatbokslutet för 2021 har vi försökt kartlägga fler kategorier av inköpta varor och tjänster. Vår bedömning är att den
datakvalitet vi fått fram inte är tillräckligt hög vilket gör att resultatet är svårbedömt och kan vara missvisande. Vi kommer
fortsätta arbetet med att kartlägga fler kategorier och förbättra
datakvaliteten under kommande år.
Bränsle- och bränslerelaterade aktiviteter
Denna kategori behandlar utsläpp från produktion och distribution av bränsle till bankens företagsägda bil, elektricitet och fjärrvärme, som inte redovisats i scope 1 eller 2.

Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt energi
Uppvärmning av bankens fastigheter sker med fjärrvärme och el.
Kontoret vid Torget samt Håstens- och Tvååkerskontorens fjärrvärme kommer från Varberg Energi. Med 83 % restvärme från Södra
Cell Värö och 17 % skogsavfall (biobränsle) har fjärrvärmen från
Varberg Energi så låga utsläpp som 1 gr CO2e/kWh* i det centrala
fjärrvärmenätet. Kontoret i Veddige, som vi hyr, värms upp med direktverkande el och rapporteras enligt ”financial control approach” i
scope 3 (uppströms hyrda tillgångar). All vår elförsörjning kommer
från den produktion av förnybar el som bankens andelar i föreningarna Varbergs Vind och Varbergsortens Vindkraftsförening årligen
producerar. Vi började investera i vindkraftsandelar 2005 och har i

Värdetransporter
Under året har vi beräknat utsläpp från säkerhetstransporter av
kontanter till och från våra kontor. Vi har också redovisat dessa
värden retroaktivt för 2019 och 2020 i årets rapport. Utsläppen
har minskat över tid på grund av färre resor men också som en
konsekvens av att leverantören har förändrat fordonsflottan till
fordon med lägre utsläpp.

* Siffra från www.varbergenergi.se för 2020

38

Varbergs Sparbank AB (publ) 516401-0158 – Hållbarhetsredovisning 2021

Verksamhetens avfall
Utsläppen från bankens avfall kommer nästan uteslutande från
brännbart hushållsavfall från vår kontorsverksamhet. På vårt
kontor vid Torget har vi en återvinningscentral där vi samlar upp
och återvinner material och avfall via en återvinningsleverantör.
Det handlar främst om papper, plast, glas, elektronik, metall, och
farligt avfall som tonerkassetter. Det är i flera fall förhållandevis
små mängder som orsakar begränsade utsläpp. Vi rapporterar
på det avfall vars utsläpp är mätbart. Totala utsläpp från denna
kategori ligger på 4,1 tCO2e vilket är lägre än föregående år.

Fördelning av färdmedel för
personalens pendling (km)
0%

2%

7%

57%

Tjänsteresor
Vad gäller tjänsteresor så har antalet resor fortsatt att minska
under 2021. Antalet resta km med tåg har minskat med 31%, flyg
med 78% och bilresor med 14% jämfört med året innan. I årets
rapportering har vi lagt till resor med hyrbilar, taxi, buss samt
hotellnätter. Även om vi inkluderar hyrbilar, taxi och buss i årets
bilresor har vi minskat resandet med bil med 8% jämfört med föregående år. Totalt har utsläppen, trots tillägg av fler kategorier,
minskat med 15%, från 6,6 tCO2e till 5,6 tCO2e.

Gång/cykel

34%

Buss

Tåg

Bil

Motorcykel

Kunders transporter
I januari 2022 genomförde vi en webbaserad enkätundersökning
bland våra kunder för att kunna uppskatta våra utsläpp kopplat till
kunders resor till och från våra kontor. Enkäten distribuerades via internetbanken och besvarades av 273 kunder. Respondenterna fick
besvara frågor angående sitt resande till våra kontor under 2021.
Svaren har skalats upp till årets totala antal kundbesök, 41 124 st,
för att kunna uppskatta vår totala påverkan. Undersökningen visar
att hela 93% av resorna sker med bil och att den totala transportsträckan för 2021 uppgår till ca 1 025 000 km, vilket motsvarar utsläpp på 123 tCO2e. 100% av utsläppen kommer från bilresorna.

Personalens pendlingsresor
I årets klimatbokslut har vi inkluderat utsläpp från personalens
pendlingsresor till och från arbetet. Analysen av pendlingsresorna grundas på en enkätundersökning som genomfördes i januari 2022. Undersökningen genomfördes via ett webbverktyg och
våra medarbetare fick svara på ett antal frågor rörande val av
färdmedel, resväg och bränsle under 2021. Svar erhölls från 94
personer av totalt 146 anställda (snitt för 2021) vilket resulterade
i en svarsfrekvens på 64 %. Enkätsvaren har skalats upp till det
totala antalet anställda för att få en uppskattning av vårt totala
avtryck från medarbetarnas pendling. Undersökningen visar att
de huvudsakliga färdmedlen, utifrån rest sträcka, är bil och tåg.
Totalt reser våra medarbetare ca 955 000 km till och från arbetet
per år vilket motsvarar ca 24 varv runt jorden* och utsläpp på
nästan 91 tCO2e. 99% av utsläppen kommer från bilresorna.

* Ett varv runt jorden är 40 075 km

Utsläpp scope 3 (tCO2e)
Tjänsteresor
Avfall
Transporter och distribution
Bränsle- och bränslerelaterade aktiviteter
Inköpta varor
Kunders transporter
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Uppströms leasade tillgångar
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Utsläpp växthusgaser, ton C02e
2019

2020

2021

1,9

0,9

0,8

R-410 A

0

0

0

R-134a

0

0

0

Totala utsläpp scope 1

1,9

0,9

0,8

0,4

0,4

0,4

Electricity Green label

0

0

er

Electricity Sweden ²

er

er

6

Totala utsläpp scope 2

0,4

0,4

6,4

Kontorspapper

4,6

3,9

3,3

Vattenförbrukning ³

0,4

0,4

0,2

Toalettpapper, pappershanddukar

er

er

4,0

Plastkort 4

er

er

0,2

Kontorsmaterial 5

er

er

1,0

Totalt inköpta varor

5,0

4,3

8,7

El

er

er

1,6

Företagsbil diesel

er

er

0,2

Fjärrvärme

er

er

0,8

Totalt bränsle- och bränslerelaterade aktiviteter

er

er

2,6

Värdetransporter 6

3,2

2,0

1,9

Totalt transporter & Distribution

3,2

2,0

1,9

Hushållsavfall, brännbart

4,9

4,1

3,9

Papper

0,2

0,1

0,1

Farligt avfall

0,1

0

0,1

Verksamhetsavfall till deponi

0

0,1

0

Totalt avfall

5,2

4,3

4,1

Scope 1 – Direkta utsläpp
Transport
Företagsbil diesel
Köldmedium

Scope 2 – Indirekta utsläpp från köpt energi
Fjärrvärme
Fjärrvärme
El

Scope 3 – Indirekta utsläpp upp- och nedströms i värdekedjan
Inköpta varor

Bränsle- och bränslerelaterade aktiviteter

Transporter & Distribution

Avfall
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2019

2020

2021

Tåg

0

0

0

Bil 7

10,2

5,6

4,9

Flyg

6,6

0,9

0,2

Hotellnätter

er

er

0,4

Totalt tjänsteresor

16,8

6,5

5,5

Bil

er

er

90

MC/Moped

er

er

0,1

Tåg

er

er

0,1

Buss

er

er

0,6

Gång/cykel

er

er

0

Totalt personalens pendling

er

er

90,8

Electricity Renewable

er

er

0

Electricity Sweden – Uppströms

er

er

0,1

Totalt Uppströms leasade tillgångar

er

er

0,1

Bil

er

er

123,4

Gång/cykel

er

er

0

Total kunders transporter

er

er

123,4

Totala utsläpp scope 3

30,2

17,1

237,1

Totala utsläpp

32,5

18,4

244,3

Tjänsteresor

Personalens pendling 8

Uppströms leasade tillgångar 9

Kunders transporter ¹0

Energirelaterade utsläpp enligt scope 2, tCO2e
2019

2020

2021

Location-based

er

er

6

Market-based

er

er

0

Poster som ej rapporterats.
¹ Varbergs Sparbank har i samtliga beräkningar av bankens växthus
gasutsläpp använt beräkningsmjukvaran Cemasys, med undantag för
värdetransporter där data och beräkningar tillhandahålls av leverantören.
Cemasys reviderar årligen sina emissionsfaktorer. Utsläppen rapporteras
i enlighet med Greenhouse Gas Protocol.
² Elförbrukning redovisas enligt ”location-based method” fr.o.m. 2021.
³ Tillagt retroaktivt för 2019–2020.
4 Bankkort till kunder och passerkort till verksamheten
5 Kollegieblock, trycksaker, blanketter, post-it, kalendrar, etiketter, expanderpåsar, kuvert
6 Tillagt retroaktivt för 2019–2020.

7 2021 inkluderar även hyrbilar, buss och taxi. Delar av in-datan för
2019 och 2020 var angivna i fel enhet och har justerats och uppdaterats i årets rapport.
8 Baseras på enkätsvar från 94 anställa, vilka skalats upp till det totala
antalet anställda, 146 st.
9 Enligt ”Financial control approach” rapporteras utsläpp från elförbrukning på kontoret i Veddige (hyrd tillgång) i Uppströms leasade tillgångar.
Utsläppen beräknas på förnybar el från vindkraft samt uppströmsutsläpp för den inköpta elen.
¹0 Baseras på enkätsvar från 273 kunder, vilka skalats upp till det totala
antalet kundbesök, 41 124 st.
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utskick. Sedan lanseringen har den digitala brevlådan kompletterats med ytterligare funktionalitet. Den nya funktionaliteten innebär bland annat att det nu är möjligt för vårdnadshavare att ta del
av sina minderåriga barns dokument digitalt. Vi eftersträvar alltid
att hushålla med materiella resurser, till exempel vid distribution
och produktion av trycksaker.

INSATSER FÖR ATT MINSKA VÅRA UTSLÄPP
Under året har vi genomfört flera aktiviteter med syfte att minska
våra utsläpp kopplat till de insikter vi fick genom klimatbokslutet
2020.
Scope 1
Vi har beställt en elbil för att ersätta bankens dieseldrivna företagsbil. Elbilen levereras och tas i bruk under 2022.
Scope 2
För att säkerställa att vi har energieffektiva fastigheter och lokaler genomfördes under 2021 en energikartläggning med hjälp av
en energikonsult. Kartläggningen resulterade i en åtgärdsplan för
att optimera vår energiförbrukning, vilken vi kommer att arbeta
med under 2022.

Verksamhetens avfall: Vi ser till att det finns goda möjligheter till
sopsortering på våra kontor. Ett projekt har inletts för att förbättra
sortering och återvinning av papper, plast och hushållsavfall. Bland
annat kommer sop- och återvinningskärl i våra kök få en tydligare
uppmärkning under 2022, för att underlätta för medarbetarna att
slänga och återvinna rätt material på rätt plats. Det matsvinn som
uppstår i vår verksamhet ska återvinnas och i slutet av 2021 hade
samtliga kontor tunnor på plats för återvinning av matavfall.

Scope 3
Papper: Vi använder oss av kontorspapper som är Svanen-märkt,
klorinfritt och EU Ecolabel-märkt. För att hålla nere pappersförbrukningen skickar vi i möjligaste mån elektroniska dokument till
våra kunder via internetbanken/mobilappen och vi jobbar aktivt
för att öka andel e-signerade avtal som sluts vid kundmöten. Vid
e-signering skriver kunden under avtalet digitalt istället för att behöva skriva ut och signera ett fysiskt papper. Under 2021 ökade
vi andelen e-signerade avtal från 27% (2020) till 36% för våra privatkunder. Vi har fortsatt använda den digitala brevlåda som lanserades under 2020 för kunder som saknar internetbank. Syftet
med den digitala brevlådan är att öka vår tillgänglighet genom att
nå ut till fler kunder digitalt och samtidigt minska antalet postala

Tjänsteresor: Vid val av tjänsteresa tar vi klimatpåverkan i beaktande. Under året har vi uppdaterat bankens riktlinje för tjänsteresor och förtydligat instruktionen om att medarbetarna i första
hand ska välja allmänna kommunikationer, såsom tåg, framför
flyg eller bil så långt det är möjligt. Telefon eller digitalt möte
skall alltid övervägas innan beslut tas att genomföra en tjänsteresa. För kortare resor, såsom närliggande kundbesök, uppmuntras personalen att använda bankens elcyklar, som köptes
in under 2021. Cyklarna bokas enkelt i ett digitalt bokningssystem och kan användas av all personal som gör kortare resor i
tjänsten. För att minska våra utsläpp från bilresor har vi inlett ett
projekt för att se över möjligheten att använda en bilpoolstjänst
för de resor som fortfarande är bilberoende.

Ta cykeln istället för bilen!
För att minska vår klimatpåverkan har vi nu flera elcyklar som vår
personal kan låna för lokala transporter. Fia och Hannah från företagsavdelningen invigde våra nya vrålåk på väg till ett kundbesök.
HEJ PÅ ER! VARFÖR VÄLJER NI ATT CYKLA TILL KUNDMÖTEN?
– Det är ett snabbt och effektivt sätt att ta sig fram i Varberg och
det känns framförallt extra kul nu när vi fått nya elcyklar att använda. Igår cyklade vi för att träffa en kund. Tillsammans cyklade
vi en runda i Varberg och kollade på några fastigheter. Ett cykelmöte med andra ord!
Elcyklar är en del i satsningen för att ställa om våra tjänsteresor
till mer miljövänliga alternativ och uppmuntra alla våra medarbetare till utsläppssnålt resande.
Förutom att det är en vinst för klimatet blir det också en stunds motion och frisk Varbergsluft under arbetsdagen för våra anställda.

Fia och Hannah från
företagsavdelningen
på de nya elcyklarna.

Win win på alla sätt! Ser ni någon av oss susa fram på cykel i stan
= glöm inte säga ”
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Det känns mycket bra att kunna erbjuda kunder,
personal och besökare möjligheten att ladda sin
elbil hos oss. Vi vill få fler att resa hållbart och
har därför ett lägre pris för att ladda sin bil hos
oss än på flera andra ställen i Varberg.
Christina Johannesson personalchef
Varbergs Sparbank

re resor, både för kunder och värdetransporter. Utvecklingen av
vårt digitala erbjudande bidrar därmed till minskade resor och
utsläpp. Många av våra kunder vill fortfarande träffa oss fysiskt.
Vi vill uppmuntra och underlätta för våra kunder att resa miljövänligt och har därför installerat laddstationer för elbilar även på
vår kundparkering vid Torget. Laddstationerna kan användas av
alla som besöker Varberg och inte bara våra kunder.

Personalens pendling: I undersökningen som gjordes för att samla in underlag till beräkning av utsläpp från pendlingsresor, efterfrågades också vad banken kan göra för att få fler medarbetare att
resa mer utsläppsvänligt till arbetet. Detta underlag kommer vi gå
igenom och jobba vidare med under 2022. För att uppmuntra våra
medarbetare att välja cykeln framför bilen byggdes 2020 en cykelparkering vid Torget med möjlighet att kunna låsa in och förvara
sin cykel på ett tryggt sätt. Vi har också installerat laddstationer
för elcykel och elbil vid personalparkeringen på Torget. Laddstationer installeras också vid vårt kontor i Tvååker i början av 2022.

Kunskap och klimatkompensation
Kunskap är avgörande för att bekämpa den globala uppvärmningen och uppnå en mer hållbar utveckling. Vi arbetar därför
aktivt för att höja den interna kompetensen i klimatfrågor. Under
2021-2022 genomgår alla medarbetare en digital grundutbildning om klimatförändringarna. Flera grupper i banken kommer
också eller har redan gått en fortsättningskurs för kundmötande
personal.

Kunders transporter: Vi kommer att fortsätta arbeta med de digitala mötesforum som fått fäste under pandemin så att kundmöten kommer att kunna hållas via digitala plattformar. På detta
sätt frigörs mer tid och resurser för våra kunder och medarbetare
och såväl restid som klimatpåverkande utsläpp minskar. Genom
att fortsätta utveckla våra digitala tjänster och verka för att fler
kan göra sina bankärenden digitalt kommer vi bidra till att antalet fysiska kundmöten och kassatransaktioner fortsätter att
avta. Sjunkande andel automatuttag och ökad användning av
betaltjänsten Swish bidrar till mindre kontanthantering och fär-

Banken klimatkompenserade för utsläppen som redovisades i
förra årets klimatbokslut (11,1 tCO2e). Klimatkompensationen
gjordes genom att stödja Vi-skogen som genom trädplantering
bidrar till lagring av koldioxid.
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Genom att använda oss av PCAF:s metod har vi under året börjat
beräkna bankens utsläpp inom tillgångarna noterat aktieinnehav,
företagsobligationer, bolån samt lån till kommersiella fastigheter.
Utsläppen från dessa tillgångar baseras på utsläppsberäkningar
för scope 1 och 2.

MÄTNING AV VÅRA UTSLÄPP FRÅN INVESTERINGAR OCH
UTLÅNING
Vi har för verksamhetsåret 2021 valt att utöka redovisningen av
verksamhetens indirekta utsläpp genom att inkludera fler utsläppskategorier i scope 3. En av dessa kategorier är ”Finansiering”, vilket inkluderar utsläppen som sker till följd av våra investeringar
och vår utlåning. För att beräkna dessa utsläpp har vi valt att använda oss av en standardiserad utsläppsberäkningsmetod som
tillhandahålls av Partnership for Carbon Accounting Financials
(PCAF). Metoden syftar till att utveckla enhetliga sätt att mäta
koldioxidutsläpp kopplade till finansiering vilket möjliggör för finansiella institut att uppskatta finansierade utsläpp genom att använda sig av en kombination av finansiell information, information
om enskilda säkerheter samt regional statistik. Det innebär att det
är möjligt att inledningsvis utföra beräkningarna med relativt begränsad datatillgänglighet. I takt med att datakvalitén förbättras,
baseras uträkningarna på mer tillförlitliga primärdata och mindre
statistik och på så sätt förbättras träffsäkerheten i uträkningen.

Bankens enda innehav av noterade aktier består av aktier i Swedbank AB. Utsläpp från innehavet har beräknats genom en kombination av vår andel (per 31 dec 2021) av Swedbanks totala aktiekapital och Swedbanks rapporterade utsläpp i scope 1 och 2
baserat på deras klimatbokslut för 2021. Vad gäller utsläpp från
bankens innehav av företagsobligationer har bankens andel bestämts genom att räkna ut vår andel (per 31 dec 2021) av bolagens/bolagets summerade egna kapital och skulder och samma
bolags rapporterade utsläpp i scope 1 och 2 baserat på deras
klimatbokslut för 2021. Vid utgången av 2021 ägde banken enbart en företagsobligation och det var i Sparbanken Skåne AB.
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Hela bankens utlåning till fastigheter har inkluderats i beräkningarna för bolån och kommersiella fastigheter. Då banken saknar
metod för att separera utsläpp från enskilda lägenheter från
fastighetens totala utsläpp har dock bolån för fastigheter med
Skatteverkets typkod 300-399 (hyreshus) redovisats separat. Det
innebär att varken bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar är
med i resultatet för bolånen. Vi redovisar i stället utsläppen från
fastigheter med denna kod separat.

i stället ett uppskattat värde använts baserat på fastigheternas
typkod. De uppskattade värdena bygger på beräkningar från den
del av lånen där data från Boverket varit tillgänglig. Detta medför
en viss osäkerhet i utfallet.
Tabellen nedan visar årets utfall av bankens utsläpp från investeringar och utlåning. Tillgångsslag visar om det rör sig om aktieinnehav, företagsobligationer, bolån eller lån för kommersiella
byggnader. Datakvalitet visar vilken datakvalitet utsläppsberäkningarna baseras på. Redovisat värde före reserveringar innehåller information om tillgångens/tillgångarnas värde i bankens
balansräkning på bokslutsdagen. Viktad datakvalitetspoäng är
den genomsnittliga datakvalitetsnivån banken har på de olika
tillgångsslagen, beräknad enligt PCAF:s ramverk. Finansierade
utsläpp innehåller information om bankens indirekta utsläpp
från tillgången, baserat på utsläppsberäkningar för scope 1 och
2. Utsläppsintensitet är de totala finansierade utsläppen fördelat
på det totala antalet kvadratmeter som finns i respektive portfölj.

Beräkningen av finansierade utsläpp från bolån och kommersiella fastigheter består av tre delar: fastighetens belåningsgrad,
fastighetens energikonsumtion och en utsläppsfaktor. Belåningsgraden används för att bedöma hur stor andel av fastighetens utsläpp som ska tillskrivas banken. Energikonsumtionen
tillsammans med utsläppsfaktorn (mängden utsläpp per producerad energienhet) används för att beräkna utsläppen. Vi har
använt information från Boverkets energideklarationsregister för
att få fram data om byggnaders energikonsumtion, energikälla
och fastighetstyp. Långt ifrån alla fastigheter i Sverige är energideklarerade och därför är tillgången på information om fastigheternas energikonsumtion och energikälla begränsad. För 17%
av bankens bolån respektive 22% av lånen till kommersiella fastigheter beräknades energikonsumtionen med hjälp av information från Boverket. För de lån där denna information saknas har

Detta sätt att beräkna utsläpp från våra tillgångar ställer nya krav
på information och data och kräver utveckling av processer och
systemstöd. Vi kommer fortsätta utveckla arbetssätt, beräkningar samt underliggande data under kommande år.

Varbergs Sparbanks finansierade utsläpp
Tillgångsslag

Datakvalitet

Aktieinnehav

Score 1

1 484 115 000

-

1,0

42,9

Företagsobligationer

Score 1

22 229 680

-

1,0

0,007

Total

5 993 944 977

-

4,7

2067

-

Score 3

1 009 459 219

17%

0,5

224

0,0018

Score 5

4 984 485 758

83%

4,2

1843

N/A

Score 5

857 130 698

-

-

727

N/A

Total

4 325 288 484

-

4,6

1236

-

Score 3

961 760 531

22%

0,7

169

0,0031

Score 5

3 363 527 953

78%

3,9

1067

N/A

Bolån

Bolån hyresfastigheter***
Lån till kommersiella fastigheter

Total

Redovisat värde före ”Viktad datakvalitet* (1-5)”
reserveringar (SEK)

11 825 578 141

*
PCAF:s datakvalitetspoäng, där 1 är högsta datakvalitet. Poängen är viktad utifrån redovisat värde.		
** Inkluderar utsläpp från scope 1-2.		
*** Bolån för hyresfastigheter är exkluderade i de totala utsläppen från bolån.		
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Affärsetik, motverkan av
finansiell brottslighet och
informationssäkerhet
bara klagomål på rena felaktigheter. Avsikten är istället att skapa en
feedback-loop genom vilken vi kan förbättra hela kundupplevelsen.

AFFÄRSETIK
All verksamhet i Varbergs Sparbank ska kännetecknas av hög etisk
standard. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla
våra kunders och marknadens förtroende. Arbetet med etik, moral
och regelefterlevnad är ett prioriterat område och en integrerad del
av vår verksamhet. Att hålla en hög etisk nivå kan innebära att behöva avstå från vissa affärer eller transaktioner som skulle kunna
gynna banken, även om de inte bryter mot gällande lag.

Behandling av personuppgifter
Vi har en lång tradition av att hantera personuppgifter och värnar
om våra kunders personliga integritet. För att säkerställa korrekt
personuppgiftshantering har vi policyer och instruktioner samt
ett dataskyddsombud som kontrollerar att vår hantering av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

För att säkerställa att vi agerar etiskt och kan hantera ovälkomna
händelser på ett strukturerat sätt finns policyer och instruktioner
för bland annat intressekonflikter, visselblåsning, klagomål och
hantering av personuppgifter.

MOTVERKA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIELL BROTTSLIGHET
Penningtvätt är ett samhällshot som har en negativ påverkan på
integriteten och stabiliteten i det finansiella systemet. Penningtvätt är ett brott i sig – men det är också nära relaterat till andra
former av allvarlig och organiserad brottslighet, liksom finansiering av terrorism. Att bekämpa penningtvätt är en hållbarhetsfråga som uttrycks i FN:s mål för hållbar utveckling 16.4: ”Till 2030
avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar
samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet”.

Intressekonflikter
På såväl den finansiella som på andra marknader finns skilda behov, mål och intressen hos de parter som verkar på marknaden.
Då detta är en förutsättning för marknadens existens och funktion är marknadsaktörernas skilda intressen i sig inget märkligt.
När de skilda intressena däremot leder till att intressekonflikter
uppstår behöver åtgärder vidtas för att förhindra att kundernas
intressen påverkas negativt.

Vi är som alla andra finansiella institut utsatta för risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken
har ett omfattande ansvar för att hantera risken. Vidare anser
vi att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är en
förutsättning för att upprätthålla vårt förtroende. Att bidra till bekämpningen av penningtvätt, terroristfinansiering och finansiell
brottslighet är helt i linje med vårt syfte om att bygga och bidra
till ett hållbart, livskraftigt Varberg.

Vi har rutiner för att hantera intressekonflikter i syfte att förhindra
att våra kunder och andra intressenter påverkas negativt. Vår policy för hantering av intressekonflikter ger ytterligare vägledning,
till exempel genom att beskriva hur arbetet med att identifiera och
hantera intressekonflikter bedrivs samt genom att räkna upp ett
antal områden i verksamheten där intressekonflikter kan uppstå.
Visselblåsning
Vi har rutiner för visselblåsning där medarbetare, öppet eller
anonymt, kan rapportera misstankar om potentiella eller faktiska
missförhållanden som inte ligger i linje med bankens värderingar,
externa eller interna regler, eller etiska normer.

Vår styrelse fastställer årligen de övergripande styrdokument
som dikterar arbetet för att motverka att banken utnyttjas i kriminella syften. Vi har, med avtryck i hållbarhetsfrågor, en målsättning om att aktivt bidra till bekämpningen av penningtvätt
och finansiell brottslighet i vårt samhälle. För att uppnå detta har
banken en etablerad enhet vars syfte är att stärka arbetet mot
penningtvätt och finansiell brottslighet. Vi har dessutom ett tätt
samarbete med Swedbank i detta arbete och bidrar aktivt till utvecklingen av verktyg och arbetssätt som passar oss.

Kundklagomål
Att fånga upp kundklagomål är en väsentlig del av att säkerställa
ett korrekt etiskt beteende inom banken. Våra rutiner för att hantera klagomål syftar till att i ett vidare perspektiv fånga in mer än
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av Swedbank sker enligt både ISAE och SNT standarden där tydliga
mål för informationssäkerhet kopplas till granskningen.

Under de senaste fyra åren har vi successivt flyttat fram våra
positioner på området. Arbetet sker allt mer strukturerat och metodiskt. Omfattande utbildningsinsatser har höjt kunskapsnivån
och den interna styrningen och kontrollen över våra processer
har förbättrats till den grad att vi kontinuerligt mäter och rapporterar
relevanta risk- och kvalitetsindikatorer. Vår ambitionsnivå är alltjämt
hög och vi ser en fortsatt potential till förbättring inom flera områden.

Vi är också genom beroendet av Swedbank exponerad mot samma cybersäkerhetshot som Swedbank. Dessa hot utvecklas ständigt och blir mer avancerade. Detta i kombination med en ökad
digitaliseringen av tjänster, produkter och kanaler gör att vi måste
förstå hotbilden samt bedöma om, och var sårbarheten finns som
skulle kunna användas för att skada oss och indirekt även samhället. Samtidigt ökar kraven och förväntningarna på vår hantering av
informationssäkerhet från olika intressenter där tillsynsmyndigheter, kunder, samarbetspartners och samhället i stort ingår. Vi har
ett integrerat samarbete med Swedbank inom informationssäkerhet och får löpande ta del av hela Swedbank-koncernens expertis
och riskbedömningar på området. Samtidigt som många av de
centrala informationssäkerhetsfrågorna som kan påverka oss
hanteras av Swedbank har vi fortsatt ett stort ansvar och intresse
av att arbeta proaktivt och riskbaserat för att förbättra informationssäkerheten i banken.

Arbetet för att minska riskerna för att utnyttjas i kriminella syften
sker både förebyggande och upptäckande. Genom att känna våra
kunder väl, övervaka transaktioner samt samarbeta med andra
banker och myndigheter minskar vi riskerna. Det förutsätter att
vi i banken har en detaljerad förståelse för hur våra produkter och
tjänster kan komma att utnyttjas i kriminella syften. Effektiviteten
och förmågan att upptäcka misstänkt beteende avgörs inte uteslutande av avancerade IT- och monitoreringssystem, utan till stor del
handlar det om våra medarbetares medvetenhet och förmåga att
identifiera avvikande beteendemönster i mötet med sina kunder.
INFORMATIONSSÄKERHET
Ett högt prioriterat område för banker och andra finansiella aktörer
är arbetet med informationssäkerhet. Det är av största vikt att vi
kan erbjuda en stabil infrastruktur och pålitlig digital prestanda för
att möjliggöra att produkter och tjänster är tillgängliga när de behövs och efterfrågas. I takt med en ökad digitalisering i samhället
ökar den digitala sårbarheten i företagen relaterat till nya typer av
online- och molntjänster. Stora resurser investeras för att förhindra överträdelser, missbruk av befintlig och ny teknik, cyberhot och
bedrägerier. Arbetet med informationssäkerhet, med mål att skydda såväl kundernas som bankens data och annan känslig information, är en av de mest väsentliga frågorna för oss. Det handlar
ytterst om förtroende och ekonomiska värden för banken.

STYRNING AV INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET
Vi har etablerat en funktion med en utsedd Chief Information Security Officer (CISO) som ansvarar för att leda och koordinera
utveckling och implementation av bankens ledningssystem för
informationssäkerhet. Ledningssystemet är baserat på internationella standarden ISO 27000. Under det senaste året har vi vidareutvecklat vårt ledningssystem för informationssäkerhet och
jobbat med att uppdatera rutiner, systemstöd och processer för
att förbättra vår hantering av informationssäkerhetsrisker.
ALLAS VÅRT ANSVAR
För att uppnå ett väl fungerande informationssäkerhetsarbete är
det viktigt att främja en säkerhetsmedveten kultur i banken. Alla
medarbetare behöver förstå vikten av god säkerhet i det dagliga
arbetet men samtidigt ges möjlighet att utveckla sina egna säkerhetskunskaper och kännedom om aktuella säkerhetshot. Vi satsar därför på utbildning och aktiviteter som höjer medvetandet för
alla medarbetare men också skräddarsydda åtgärder för specifika
medarbetarkategorier. Det är också viktigt att medarbetarna känner till hur misstänkta händelser ska rapporteras.

Våra IT-system, både interna och gentemot kund, utvecklas och
förvaltas av Swedbank. Sparbankernas nära samarbete med, och
beroende av Swedbank medför krav om kompetent kravställning
och uppföljning av Swedbanks informationssäkerhetsarbete.
Sparbankernas Riksförbund har ett samordnande ansvar, och vi
bidrar aktivt och allt jämt mer systematiserat till att både kravställa
och följa upp kvaliteten i leveransen från Swedbank. Uppföljningen
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Vi är en stabil bank
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 och behålla förtroendet som våra intressenter visar oss.
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ment till inlåning och eget kapital har banken även möjlighet att
finansiera sig på kapitalmarknaden. Det sker genom att banken
ger ut obligationer som olika investerare kan köpa. Banken har
idag tre utestående obligationer om totalt 950 msek. Möjligheten
att finansiera verksamheten genom att ge ut obligationer ökar
stabiliteten ytterligare och gör banken än mer hållbar.

BANKENS ROLL SOM EKONOMISK KRAFT I SAMHÄLLET
Som den största banken i verksamhetsområdet är vi en viktig del
i ett hållbart och livskraftigt Varberg. Bankens målsättning har
alltid varit att erbjuda de många kunderna i verksamhetsområdet de banktjänster de behöver och vill ha. Det startade med att
ta emot inlåning och sedan bevilja utlåning och det är den verksamheten som fortfarande utgör kärnan i vår verksamhet. Att ta
emot inlåning och bevilja utlåning är ett sätt att skapa möjligheter. Möjligheter för tillväxt, för en bättre framtid, eller för en dröm.
Att kunderna väljer att sätta in sina pengar på konton i banken
bygger på ett förtroende. Det förtroendet har banken förvaltat i
185 år genom att upprätthålla god ordning och reda och att bedriva verksamheten utifrån ett balanserat risktagande.

EKONOMISKT VÄRDESKAPANDE
Det är viktigt av flera anledningar att en bank går med vinst. En
viktig del är att upparbetade vinster skapar motståndskraft i banken mot framtida ekonomisk nedgång eller kris. En annan del är
att det ger banken möjlighet att växa med sina kunder och med
verksamhetsområdet genom ny kreditgivning. Ytterligare en viktig aspekt av vinstskapande i banken är den skatteintäkt det ger
upphov till. Ett unikt värde från vinstskapandet i banken är den
allmännytta som skapas genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Varberg. Årligen delas ca. 20% av bankens vinst efter skatt ut
till stiftelsen som i sin tur beviljar bidrag inom verksamhetsområdet. Totalt föreslås en utdelning om 57 msek på bolagsstämman
i april 2022.

SAMARBETE SOM SKAPAR VÄRDE
Även om Varbergs Sparbank är den största banken i verksamhetsområdet så är vi en liten bank sett till många andra med en
större marknad. För att kunna erbjuda våra kunder ett fullständigt
utbud av produkter och tjänster och kunna nyttja skalfördelarna
som stordrift innebär har vi valt att samarbeta med Swedbank AB.
Samarbetet gäller både produkter, tjänster och IT-system. Samarbetet är långsiktigt och till nytta för båda parter.

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 betalar bland
annat bolagsskatt, sociala avgifter och fastighetsskatt. Dessutom betalar banken statliga avgifter i form av insättningsgaranti
och resolutionsavgift som ska garantera stabilitet i det finansiella
systemet. Under 2021 var bankens resultat 325 msek och sammanlagt betalade banken skatter och statliga avgifter på 80 msek
fördelat enligt följande; bolagsskatt 40 msek, sociala avgifter
och särskild löneskatt 27 msek, fastighetsskatt 1 msek, insättningsgarantiavgift 10 msek, resolutionsavgift 2 msek.

KAPITALTÄCKNING
Eget kapital i ett bolag är viktigt av två skäl. Dels för att kunna motstå perioder av negativ ekonomisk utveckling som exempelvis en
lågkonjunktur eller finanskris. Dels, och framför allt, för att kunna
utveckla verksamheten. Dessa två skäl gäller även för en bank och
eftersom banker är en del av infrastrukturen i ett samhälle har finansinspektionen, som övervakar finansmarknadens aktörer, skapat särskilda regler för hur mycket kapital en bank måste ha. På
så vis skyddas kunders intressen och samhället i stort. I Varbergs
Sparbank finns det betydligt mer kapital än de krav myndigheten
ställer, det gör banken extra motståndskraftig och ger banken en
förmåga att växa med sina kunder och med Varberg.
FINANSIERING
Att erbjuda alla medborgare i verksamhetsområdet en möjlighet att spara pengar på konto och på så sätt skapa en hållbar
ekonomisk framtid är sparbankens ursprung. Sparade pengar på
konto, det vi kallar inlåning från allmänheten, utgör fortfarande
den absoluta majoriteten av bankens finansiering. Inlåningen är
sprid bland över 50 000 kunder vilket ger en stabilitet och långsiktighet. Upparbetade vinster i banken utgör en annan källa till
finansiering. Att kunna finansiera en del av sin bankverksamhet
med eget kapital, dit upparbetade vinster räknas, bidrar också till
stabilitet och är ett krav från finansinspektionen. Som komple-
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Resultat i korthet (msek)

2021

2020

Resultat före kreditförluster

287

163

Kreditförluster

+38

-12

Rörelseresultat

325

151

Räntabilitet på eget kapital

7,0%

3,5%

Kreditförlustnivå

0,3%

0,1%

Varbergs Sparbank AB (publ) 516401-0158 – Hållbarhetsredovisning 2021

Styrelsens och VD:s underskrifter
Såvitt vi känner till är hållbarhetsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för bankaktiebolag. Lämnade
uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild
av banken som skapats av hållbarhetsredovisningen.

VARBERG DEN 24 MARS 2022

Joakim Petersson
Ordförande

Pär Lindgren
Vice ordförande

Göran Borg

Helene Gunnarsson

Jörgen Andersson

Ann Rydholm

Henrik Westergård

Pontus Gustafsson
Personalrepresentant

Lisbeth Johansson
Personalrepresentant

Bo Liljegren
Verkställande direktör
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Revisorns yttrande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ), org.nr 516401-0158

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2021 och för att den är
upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (2016:947).
GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår 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. Vi anser att denna granskning
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 24 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Robertsson
Huvudansvarig revisor

Johan Brobäck
Auktoriserad revisor
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