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Skurups Sparbanks hållbarhetsstrategi
Skurups Sparbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens affärsidé, mission, värderingar och
ursprung. Sparbankerna grundades i syfte att skapa en hållbar ekonomi för alla och samtidigt bidra till
att utveckla området de verkar i. I Skurups Sparbank har det varit drivkraften sedan starten år 1881.
Som bank ser vi vår största potential inom social- och ekonomisk hållbarhet. Som lokal sparbank har vi
en nyckelroll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Genom
våra kunder och medarbetare kan vi bygga en bättre och mer hållbar framtid. Hållbarhet ska ingå i alla
processer och vara en naturlig del av bankens verksamhet.
Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete utgår från tre huvudperspektiv.
Ekonomisk hållbarhet - Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi.
Social hållbarhet - Vi ska bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande
och intressant plats att leva och verka i.
Ekologisk hållbarhet - Vi ska bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.
Som ett stöd i vårt hållbarhetsarbete använder vi FN:s globala mål i Agenda 2030.
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VD har ordet om hållbarhetsredovisning
Med stolthet lämnar vi nu för andra gången en hållbarhetsredovisning för Skurups Sparbank. Banken
har ingen skyldighet enligt regelverk att upprätta en årlig hållbarhetsredovisning men genom
uppföljning skapar vi fokus och insikt om bankens möjlighet att som finansiell aktör vara en del i en
förändring mot ett hållbarare samhälle.
I oktober, i samband med att banken fyllde 140 år, undertecknade vi FN:s principer för ansvarsfull
bankverksamhet som 12:e bank i Sverige. Det är för oss ett ställningstagande som visar att vi menar
allvar med vårt arbete att starta vår omställningsresa.
Vår hållbarhetsredovisning är också en del av och en möjlighet till en ökad kunskap kring hållbarhet för
personalen, styrelsen, huvudmännen, kunder och intressenter. Kunskap som sedan blir till handling
bygger bankens arbete framåt. För att skapa en gemensam plattform har vi också valt att gemensamt,
personal och styrelse, genomgå utbildningen ”Certifiering – Hållbarhet i Finansbranschen”.
Gemensamt och tillsammans är för oss viktiga ingredienser i vårt arbete. Vi anställer ingen
hållbarhetschef utan tillför en resurs till affären vilket gör att det finns en möjlighet och ett ansvar för
alla medarbetare att delta i hållbarhetsarbetet. Att göra förändringen på riktigt med insikt och hjärta är
för mig det viktigaste ställningstagandet och då behövs allas kraft och intresse.
Under 2022 har första halvåret fokus på att säkerställa de väsentligaste delarna av vårt
hållbarhetsarbete. Vi strukturerar och tar fram var både vår verksamhet och vi som exempelvis
fastighetsägare har störst påverkan så att vi lägger resurser på rätt saker. Vår strategi framåt kommer
att beslutas av styrelsen efter sommaren och till nästa sommar, 2023, är det dags för första rapporten
till FN.
Vi ser verkligen fram emot att bli en hållbar bank – på riktigt!

Inga-Lill Hellberg
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Hållbarhet på agendan
Idag är hållbarhet ett viktigt område för alla, i samtliga samhällssektorer, och arbetet med
omställningen till ett mer hållbart samhälle sker på alla nivåer. Globalt har FN:s medlemsländer antagit
Agenda 2030 som är en universell agenda innehållande bland annat 17 globala mål för en ekonomisk,
social och miljömässig hållbar utveckling. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling
som någonsin har antagits. Dessutom har nästan alla världens länder skrivit under Parisavtalet och
därmed förbundit sig till att vidta åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 °C.
Detta kräver en drastisk reducering av växthusgaser inom alla sektorer. Avtalet skrevs under 2015 och
har varit en katalysator för initiativ inom både den offentliga och privata sektorn. Arbetet på EU-nivå
genomsyras också av hållbarhet, exempelvis har EU en tillväxtstrategi - den gröna given - för att nå en
hållbar och konkurrenskraftig ekonomi där tillväxt frikopplas från exploatering av ekologiska resurser.
Den europeiska gröna given är omfattande och innehåller exempelvis unionens klimatlag om att nå
nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. 100 miljarder euro av EU:s medel ska gå till omställningen
under perioden 2021–2027 i kombination med andra åtgärder för att omdirigera kapitalflöden till
hållbara investeringar.

År 2021 har varit fortsatt präglat av covid-19 pandemin vilket har krävt anpassningar av samhället.
Trots påfrestningarna har arbetet med hållbarhet fortsatt. Inom banksektorn har två relativt nya
regelverk varit i fokus då dessa börjar tillämpas 2022. Den ena är disclosureförordningen (förordning
2019/2088) som reglerar hur finansiella aktörer ska informera sina intressenter om hållbarhetsrisker
samt hur de arbetar med att integrera och beakta hållbarhet i sina processer och produkter. Denna
information ska anges på olika sätt, exempelvis på webbsida och vid affärssamtal. Genom att
harmonisera informationen om hållbarhet inom EU kan man reducera risken för informationsasymmetri
samt stimulera hållbara investeringar. Det andra viktiga regelverket är EU:s taxonomiförordning
(förordning 2020/852). Taxonomin är ett klassifikationssystem för att avgöra om en ekonomisk
verksamhet är miljömässigt hållbar eller inte genom att analysera aktivitetens påverkan på
klimatförändringar, användning av vattenresurser, cirkulär ekonomi, miljöföroreningar samt biologisk
mångfald. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera hållbara investeringar. Som bank kan vi därmed
använda taxonomin för att utvärdera organisationer som vi gör affärer med samt bankens egna
aktiviteter. Det långsiktiga syftet med förordningen är att styra finansiella resurser i linje med hållbar
utveckling vilket anses vara avgörande för att unionens ekonomi ska vara konkurrenskraftig på lång
sikt. Verktyget ska även hjälpa till att nå EU:s klimatmål samt målen inom den gröna given.
Finansmarknadens aktörer har en central position i att kunna styra om kapitalflöden och driva hållbar
utveckling för att prognosen ska ändras från katastrofscenarion till en bättre framtid.
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Varför ska Skurups Sparbank arbeta med hållbarhet?
Hållbarhet finns i sparbankernas DNA och grundar sig i den 200 år gamla sparbanksidén: att skapa en
hållbar ekonomi för alla och bidra till att utveckla området som sparbanken verkar i. Skurups Sparbank
vill bidra till en bättre och mer hållbar värld. Där vi och framtida generationer ska kunna leva i bankens
verksamhetsområde, så väl som i andra delar av världen, utan att lida av de skadliga konsekvenserna
av obalansen i vårt ekosystem samt de katastroferna som väntar om vi inte agerar.
Sverige har skrivit under de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) samt Parisavtalet och Skurups
Sparbank vill bidra till att målen uppfylls, både för bankens och samhällets bästa. Vi kan påverka
utvecklingen genom tjänster som exempelvis hållbart sparande, hållbara lån och rådgivning. Vi vill vara
ett positivt exempel för att ekonomisk lönsamhet, socialt engagemang och skonsamhet mot miljön går
att kombinera. Dessutom finns det flera risker med att inte arbeta med hållbarhet. En central risk är att
förlora kunders samt medarbetares intresse. Enligt resultatet från Svenskt Kvalitetsindex årliga
bankundersökning framgår att både privat- och företagskunder anser att det är mycket viktigt att deras
bank arbetar aktivt med hållbarhet. Att inte beakta hållbarhet kan även utgöra en affärsrisk, exempelvis
vid utlåning. En annan risk är att inte uppfylla befintliga och kommande legala krav på att aktivt arbeta
med hållbarhetsfrågor. Dessutom vill vi göra mer än så. Vi vill att hela Skurups Sparbanks verksamhet
ska integreras av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet på ett gediget och ärligt sätt. Det ska
genomsyra alla processer och vara en naturlig del i våra affärer. För att nå dit har Skurups Sparbank
vidtagit flera åtgärder vilket presenteras i denna hållbarhetsredovisning.
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Skurups Sparbanks affärsmodell och grundpelare
Sparbankerna har en unik företagsform som
bland annat innebär att banken inte har några
aktieägare eller utdelningskrav. Istället
återinvesteras överskottet i samhället som
banken verkar i genom exempelvis sponsring
och investering i lokala projekt. Skurups
Sparbank är en självständig bank som fattar
alla beslut lokalt i Skurup. Med en 140 år
gammal verksamhet är vi en stabil bank som
ständigt utvecklats tillsammans med
samhället.
Vår affärsmodell utgår ifrån att vi ska lösa
Komplexa frågor med Enkla lösningar och en
Personlig upplevelse. Detta ska ske oberoende
av kanaler och kunden ska uppleva sin kontakt
med banken som sömlös, det som idag kallas
för Omnikanaler, där upplevelsen rör sig mellan
systemlösningar och personliga kontakter utan
trösklar. Framgången kommer genom en väl
sammansatt upplevelse där vi följer kunden
genom ärendet och levererar ett relevant
resultat. Vidare ska affärsmodellen gynna
tillväxt – det är bara genom att skapa eget
kapital av vinster som banken kan fortsätta att
växa. Viktigt är att balansen mellan privat- och
företagsaffären uppmärksammas samt att
våra resurser flexibelt kan styras över tid.
Skurups Sparbank har en stark position i
kärnområdet Skurups kommun och en positiv
tillväxt av kunder i kommunerna Trelleborg och

Svedala. Vår lokala förankring betyder för
många kunder mer än vår adress – ett
engagemang i verksamhetsområdet bestående
av samhällsnytta och aktivt deltagande i
nätverk vilket skapar en bild av relevans i
varumärket Sparbank som är betydelsefullt.
Vidare har vår styrelse i sitt strategidokument
pekat på viljan att utveckla hållbarhet som en
del i bankens engagemang, samhällsnytta och
varumärke.
Verksamheten hos Skurups Sparbank står på
tre grundpelare:
Affärsidé: Skurups Sparbank ska tillsammans
med starka samarbetspartners aktivt erbjuda
attraktiva och hållbara finansiella lösningar till
privatpersoner, lantbruk, företag och
organisationer i vårt verksamhetsområde.
Vision: Skurups Sparbank ska vara den
personliga och hållbart bästa bankpartnern i
vårt verksamhetsområde.
Mission: Genom kompetens, lokalkännedom
och engagemang vill vi möjliggöra hållbar
tillväxt, mångfald och livskvalitet i det område
vi lever och verkar i.
Läs mer om Skurups Sparbanks företagsform
och styrning på vår hemsida samt i
årsredovisningen.
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Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete
Skurups Sparbank vill tillsammans med
medarbetare och kunder främja utvecklingen
till ett mer hållbart samhälle samt göra Skurup
med närområde till en ännu bättre plats att bo
och verka i. Hållbarhetsfrågorna är inte nya för
oss som sparbank då Skurups Sparbank har
arbetat för att skapa hållbar ekonomi i
kombination med ett starkt
samhällsengagemang i 140 år. Nu arbetar vi
med att förstärka vårt hållbarhetsarbete genom
att tydligare inkludera miljömässig hållbarhet
för att tillsammans med social och ekonomisk
hållbarhet bidra till en bättre värld. Dessutom
fungerar det inte att bedriva en sund och
långsiktig ekonomisk tillväxt i ett samhälle som
tär på sociala och ekologiska element. Som
bank har vi särskilt stor möjlighet att påverka
genom utlåning och sparande (läs mer om
detta på sid. 23). Enligt Svenskt Kvalitetsindex
ger privat- och företagskunder Skurups
Sparbank ett högt betyg i hållbarhetsfrågor
som berör investeringar i hållbar tillväxt med
tanke på framtida generationer, strävan efter
ekonomisk framgång utan bekostnad av
sociala eller miljömässiga faktorer samt att ta
samhällsansvar socialt, miljömässigt och
ekonomiskt. Detta resultat är vi glada över då vi
vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder
och samtidigt bidra till en positiv utveckling för
samhället och miljön.
För oss är det viktigt att Skurups Sparbank
bedriver ett hållbart hållbarhetsarbete, d.v.s. att
det görs ett gediget och långsiktigt arbete för
att hållbarhet ska genomsyra hela
verksamheten. Detta innebär att hållbarhet ska
beaktas i alla processer och handlingar som
banken utför internt och externt. Hållbarhet ska
särskilt prioriteras i produkter, rådgivning,
prissättning, bankens egna avtal och
investeringar, kompetensutveckling, agerande
samt samhällsinsatser. Vi har fortfarande en bit
att gå för att nå dit men ett viktigt steg är att vi
under år 2021 skrev under FN:s principer för
ansvarsfull bankverksamhet. Detta ramverk
kräver konkreta åtgärder för att integrera
hållbarhet i verksamheten och ska redovisas
för FN, läs mer om detta på sid. 9.

Det är viktigt att vårt hållbarhetsarbete har stöd
i hjärtat av verksamheten samt vilar på en god
kunskapsbas. God kompetens om hållbarhet
ger bankens anställda kapacitet att utveckla
Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete och
erbjuda våra kunder välgrundad rådgivning och
tillförlitliga produkter och tjänster. Exempel på
utbildningsinsats under 2021 är en
certifieringsutbildning om hållbarhet i
finansbranschen som hela bankledningen
genomförde. Utbildningen innehöll information
om risker, initiativ, regelverk, rådgivning,
produkter och tjänster gällande hållbarhet.
Utbildningen kommer under 2022 vara
obligatorisk för samtliga anställda vid Skurups
Sparbank. Detta är ytterligare ett steg mot att
etablera en kultur och inställning hos banken
där det är naturligt att arbeta med hållbarhet.
Fler åtgärder har genomförts under året inom
olika nivåer av verksamheten och vi ser fram
emot utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete
nästa år. Bankens framtida åtaganden
innehåller exempelvis tillsättning av en
heltidsresurs som ska användas för att ge
möjlighet till medarbetarna att arbeta med
hållbarhet. På så sätt kommer alla i banken
kunna få resurser till hållbarhetsarbete istället
för att ha en enda hållbarhetsansvarig som
utför arbetet. Detta gör det lättare för all
personal att vara aktiva i verksamhetens
omställning. Dessutom har vi tagit in externt
stöd i att strukturera vårt hållbarhetsarbete för
att skapa en stabil grund för vårt fortsatta
arbete.
Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete baseras
på de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
Ekonomisk hållbarhet innefattar
ekonomisk utveckling som inte medför
negativa konsekvenser för samhället
eller miljön. Alla ska ha möjlighet att få
tillgodose sina behov.
Social hållbarhet handlar om att
upprätthålla goda sociala
levnadsvillkor vilket inkluderar bland
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annat mänskliga rättigheter, hälsa,
trygghet och utbildning.
Ekologisk hållbarhet innefattar
hushållning av naturresurser samt att
motverka förstörelse av naturliga
system (exempelvis rening av vattenoch luft). Ytterst handlar detta om att vi
långsiktigt ska ha någonstans att bo
och resurser att leva av.

De globala hållbarhetsmålen & FN:s principer för ansvarsfull
bankverksamhet
Som en lokal sparbank har vi en viktig roll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett
mer hållbart samhälle. Lokala insatser utgör tillsammans förändringen vi behöver i världen. Skurups
Sparbank arbetar lokalt men vi är en del av helheten och vi har därmed åtagit oss att även arbeta med
globala initiativ och mål.
I samband med Skurups Sparbanks 140-årsfirande 2021 togs ett
beslut att signera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet
vilket är ett signifikant åtagande inom hållbarhetsområdet. FN:s
principer för ansvarsfull bankverksamhet är ett ramverk för att
säkerställa att bankernas strategi och praxis överensstämmer
med den vision som finns i FN:s globala mål och Parisavtalet.
Syftet är att stötta och mobilisera banker till att ta en ledande roll i
utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Hittills har cirka 270
banker anslutit sig vilket representerar nästan hälften av världens banktillgångar. Skurups Sparbank är
12:e bank i Sverige som signerat principerna. Praktiskt innebär detta att vi ska analysera vår
verksamhet och identifiera inom vilka områden banken har störst möjlighet att bidra till positiv påverkan
samt reducera vår negativa påverkan på samhället och miljön. Utifrån detta ska mål, handlingsplaner
och styrning etableras för att på bästa sätt arbeta aktivt för att förstärka vårt bidrag till ett samhälle
som inte skadar människor eller natur. I helhet innebär åtagandet att integrera hållbarhet i hjärtat av
verksamheten. När man ansluter sig får man stöd från FN samt olika verktyg. Dessutom har vi fem
sparbanker som hittills har anslutit sig till initiativet skapat en grupp för att stötta varandra i arbetet.
Vidare fortsätter vi att arbeta i linje med FN:s globala hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030. De 17
hållbarhetsmålen och 169 delmålen ska alla världens länder arbeta för att uppnå till år 2030. Målen
bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med övergripande syfte att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa
klimatkrisen. Det är en mycket ambitiös agenda som kan uppfattas som svår att uppnå men varje steg
mot att uppfylla målen gör världen gradvis bättre och därmed är varje insats värdefull.
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Skurups Sparbank arbetar med följande hållbarhetsmål

MÅL 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Vi bidrar till detta mål genom att vara en ansvarsfull arbetsgivare som värnar om sina medarbetares
hälsa samt via sponsring och bidrag till olika idrottsevenemang och sociala tillställningar.

MÅL 4 GOD UTBILDNING
Genom traditionell finansiell rådgivning samt folkbildningsinsatser i skola, pensionärsföreningar,
nyföretagande samt via radio och sociala medier bidrar vi till delmål 4.4. Öka antalet personer
med färdigheter för ekonomisk trygghet. Dessutom får vår personal kontinuerligt möjligheter att
utvecklas genom utbildning.

MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET
Vi har ett aktivt jämställdhetsarbete som strävar mot att ha en jämn fördelning av kvinnor och män
samtidigt som bankens rekrytering och befordran inte ska baseras på könsidentitet eller något
annat än personers kompetens och egenskaper. Särskilt berör bankens arbete delmål 5.1 Utrota
diskriminering av kvinnor och flickor samt delmål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i

ledarskap och beslutsfattande.
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MÅL 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Genom att erbjuda förmånliga sollån gör Skurups Sparbank det lättare för människor att få tillgång
till hållbar energi i form av solceller, vilket går i linje med delmål 7.2. Öka andelen förnybar energi i
världen. Dessutom erbjuds ett energilån för investeringar i energieffektivitet vilket bidrar till delmål
7.3. Fördubbla ökningen av energieffektivitet.

MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Vi bidrar till uppfyllelse av detta mål genom att stimulera ekonomisk tillväxt via bankens inlåning och
utlåning, vilket särskilt berör delmål 8.1. Hållbar ekonomisk tillväxt. Vi är noga med att löneskillnader
endast ska bero på könsneutrala och sakliga lönekriterier, vilket går i linje med delmål 8.5. Full
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. Vidare är medarbetarnas välmående
centralt för Skurups Sparbank som arbetar för att skapa bästa möjliga arbetsplats. Därmed bidrar vi
till delmål 8.8. Skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla. Vi
arbetar även med delmål 8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för
alla genom att fortsätta bedriva bankverksamhet lokalt i Skurups kommun och vara den enda fysiska
banken i området.

MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Delmål 9.3. Underlättar tillgången till finansiella tjänster och marknader ingår i Skurups Sparbanks
arbete genom att vara verksam och tillgänglig lokalt i Skurup. Vi erbjuder även moderna digitala
tjänster som alla med internettillgång kan använda.

MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
Vi arbetar med detta mål genom att återinvestera delar av vinsten till lokalsamhället genom
sponsring och avsättning till allmännyttiga medel. Projekten som får stöd bidrar till delmål 10.2
Främja social, ekonomisk och politisk inkludering. Genom vår ekonomiska rådgivning bidrar vi
dessutom till minskad ekonomisk ojämlikhet.
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MÅL 11 HÅLLBAR STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Genom att finansiera lokala bostadsprojekt, erbjuda rådgivning och bolån med bra villkor bidrar vi till
delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad samt 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
Dessutom bidrar vi till delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv och 11.7 Skapa säkra och
inkluderande grönområden för alla genom sponsring och finansiering. Skurups Sparbank
upprätthåller goda samarbeten med kommunerna och andra aktörer vilket är relevant för delmål 11.A

Främja nationell och regional utvecklingsplanering.

MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Vi bidrar till delmål 12.5 Minska mängden avfall markant genom t.ex. att erbjuda digitala tjänster. Att
i företagskreditgivning beakta företagens hållbarhetsarbete och miljöpåverkan bidrar även till delmål
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. Genom hållbart
sparande kan vi även indirekt bidra till 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Vi erbjuder hållbara fonder som investerar i företag som på olika sätt bidrar till minskad
klimatpåverkan vilket bidrar till detta mål. Dessutom arbetar vi med att minska verksamhetens
klimatavtryck.

MÅL 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Genom att Skurups Sparbank arbetar aktivt mot penningtvätt och terroristfinansiering bidrar vi till
delmål 16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden.
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Hållbarhetsredovisning
Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att kartlägga Skurups Sparbanks hållbarhetsinsatser, dels
för att redovisa arbetet till olika intressenter och dels för att motivera utveckling av hållbarhetsarbetet.
Hållbarhetsredovisningen är uppbyggd i linje med vår hållbarhetsstrategi, d.v.s. utifrån ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Uppdelningen är dock inte helt absolut då insatserna ofta berör flera
dimensioner av hållbarhet, exempelvis hållbart sparande.

Översikt: Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete år 2021
Nyckelaktiviteter hänvisar till de aktiviteter Skurups Sparbank bedriver som bidrar till ekonomisk, social
och ekologisk hållbarhet. Den tredje kolumnen innehåller olika konkreta exempel på vad som har
genomförts under året.
Kategori

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Nyckelaktiviteter

Exempel

Stabil bank
Hjälper kunder till en hållbar
ekonomi
Folkbildning inom ekonomi

Redovisar goda finansiella
nyckeltal
Ekonomisk rådgivning
Utdelar pris till unga
entreprenörer
God kontinuerlig riskhantering
och riskbedömning

Samhällsengagemang
Tillgänglighet
Ansvarsfull arbetsgivare
Motverkar finansiell
brottslighet och korruption
Respekterar mänskliga
rättigheter

Har delat ut nästan 2 miljoner
kronor till olika samhällsinsatser
Aktivt jämställdhet- och
mångfaldsarbete
Insatser för att förbättra
arbetsplatsen och arbetsmiljön
Utbilda medarbetare

Hållbart sparande
Hållbara lån
Analyserat bankens
klimatavtryck
Strävar efter goda inköp
Sponsring av miljöinsatser

Erbjuder hållbara låneprodukter
Utbud och innehav i fonder med
hållbarhetsprofil
Använder förnyelsebar och
miljömärkt el
Installerat laddstolpar och
införskaffat bankcyklar
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Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet för Skurups Sparbank
handlar om att främja en sund och hållbar
ekonomi för både privatpersoner och företag.
Genom att vara en lönsam och stabil bank med
låg riskprofil skapas förutsättningar för att
tillgodose kundernas behov och långsiktiga
planering i en hållbar riktning. När sparbanken
grundades var ekonomisk hushållning central i
verksamheten vilket det fortfarande är. Idag har
vi ytterligare utvidgat vårt ansvar till att arbeta
med hållbar ekonomi där hushållning av sociala
och ekologiska resurser är viktiga
beståndsdelar för att skapa god tillväxt för
banken, kunderna och samhället i stort.

Bidrar till globala hållbarhetsmål
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Ekonomiskt stabil bank
Att Skurups Sparbank är en stabil bank med låg
riskprofil är essentiellt. Genom ekonomisk
stabilitet och hållbarhet säkerhetsställer vi
uppfyllelse av kundernas behov samt att
bankens vinst gynnar samhället då vi
återinvesterar överskottet till lokalsamhället. Vi
vill vara en trygg partner för våra intressenter,
skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet
samt ta ansvar för att främja en sund och
hållbar ekonomi.
I vår verksamhet uppstår olika typer av
finansiella risker som kreditrisker,
likviditetsrisker, marknadsrisker och operativa
risker. I syfte att begränsa och kontrollera
risktagandet i verksamheten har bankens
styrelse, som är ytterst ansvarig för
riskhanteringen, fastställt policys och
instruktioner för kreditgivning samt övrig
finansverksamhet. Vår riskhantering syftar till
att identifiera och analysera risker i
verksamheten och för dessa sätta lämpliga
begränsningar samt försäkra att det finns
kontroller på plats. Riskerna bevakas och
kontrolleras löpande. Genom utbildning och
tydliga processer skapar vi förutsättningar för
en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin
roll och sitt ansvar. Vi arbetar löpande med att
kartlägga samt analysera
regelverksförändringar och dess påverkan på
verksamheten.

Affärsvolym
mkr

16 000
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12 000
10 000

2019
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Affärsvolym angett i miljoner svenska kronor

K/I-talet

% 0,8
0,6
0,4
0,2
0

2019

2020

2021

K/I-tal efter kreditförluster

% 10
8
6
4
2
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Räntabilitet på eget kapital

2019

2020

2021

Rörelseresultat efter schablonskatt i % av
genomsnittligt eget kapital

% 28

Total kapitalrelation

24
20

Covid-19-pandemin skapade ekonomiska
utmaningar men Skurups Sparbank har klarat
sig väl genom både 2020 och 2021.
Affärsvolymen 2021 var 15,6 miljarder kronor
och räntabilitet på eget kapital var 9,1%.
Kapitalrelationen uppgick till cirka 25%. K/I-talet
efter kreditförluster var 0,48. Fler finansiella
nyckeltal finns i vår årsredovisning.
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2019

2020

2021

Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp

Affärsvolym
Den sammanlagda summan i kronor av lån
och sparande som kunden har i banken d.v.s.
det av sparbanken förvaltade och förmedlade
kundvolymer.
K/I-talet:
Talet är ett effektivitetsmått som anger hur
mycket kostnader banken har för att tjäna en
krona.

15

Räntabilitet på eget kapital:

Total kapitalrelation:

Ett mått av företagets vinst i förhållande till dess
kapital. Räntabilitet på eget kapital hänvisar till
avkastningen på det kapital ägarna har satsat i
företaget.

Beräknas som kapitalbas/riskvägda
exponeringar. Kapitalbasen består av bankens
reservfond (eget kapital, upparbetade vinster).
Riskvägda exponeringar är bankens tillgångar
som blivit riskvägda utifrån den kreditrisk de
anses ha.

Hjälpa kunder till hållbar ekonomi
Vi vill bidra till att våra kunder ska känna
ekonomisk trygghet och se möjligheter med sin
ekonomi. Ekonomisk rådgivning ges till våra
cirka 19 000 kunder för att ta fram lösningar
som är anpassade till varje kunds situation och
ambition. Att ha en stabil ekonomi är viktigt
både för varje persons välmående och för
samhällets ekonomiska utveckling.

Ansvarsfull utlåning
Skurups Sparbank arbetar med ansvarsfull och
hållbar utlåning. När en kund söker lån i banken
görs en grundlig bedömning för att säkerställa
att kunden klarar av att betala sina skulder.
Därför baseras alltid våra kreditbeslut på
kundens individuella situation och
återbetalningsförmåga.

Förebyggande arbete
För att förebygga ekonomiska svårigheter som
kan ge långtgående konsekvenser arbetar vi
aktivt med att tidigt fånga upp kunder som
visar svårigheter med att betala sitt lån eller har
övertrasserat sitt konto.

skydda ekonomin i händelse av dödsfall,
sjukdom eller arbetslöshet.

Folkbildning
Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig även utanför
bankens egen kundkrets då vi vill bidra till en
hållbar ekonomi för alla. Ett viktigt sätt att göra
detta är genom folkbildning om en sund
ekonomi. Ekonomisk medvetenhet och
kunskap hos samhällets medborgare och
företag stimulerar innovation, utveckling och
säkerhet. Vi vill hjälpa människor i alla åldrar att
förstå och hantera ekonomiska förhållanden.
Exempel på folkbildande insatser som vi har
gjort under 2021 är Ekonomisnack vilket är en
serie av folkbildande program där Per-Ola
Sandberg och Bank-Claes diskuterar olika
områden som är bra att ha koll på gällande
hållbar ekonomi. Vi delade även ut fyra
nummer av Lyckoslanten, en tidning för barn
om ekonomi, sparande och entreprenörskap till
mellanstadieelever i Skurups kommun.
Dessutom delade vi ut vi vårt pris Ung & Driftig
som syftar till att främja och stödja unga
företagare i ett tidigt skede, dels finansiellt men
även med en merit att använda i sin framtida
kommunikation. Vinnaren av priset Ung &
Driftig får 10 000 kronor till fortsatt utveckling
av sin verksamhet.

Trygghetskollen
Trygghetskollen är till för att hjälpa kunder att
säkerställa att de har den trygghet i form av
försäkringar som de behöver. Vi tar fram ett
förslag som är baserat på kundens unika
situation och försäkringsbehov i syfte att
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Social hållbarhet
Samhällsengagemang är en central del av
Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete. För oss
handlar social hållbarhet om att stimulera
hållbar samhällsutveckling samt erbjuda goda
arbetsförhållanden till våra medarbetare. Vi vill
bidra till att Skurup med närområde fortsätter
att vara en levande, intressant och hälsosam
plats att bo och verka i. Eftersom vi är en lokal
sparbank som ger tillbaka en del av vinsten till
samhället skapas en positiv samverkan där det
som är bra för Skurups invånare även är bra för
banken. Att vara en god arbetsgivare är också
väsentligt för oss. Våra medarbetare är vår
viktigaste resurs och därför vill vi erbjuda
hälsosamma och utvecklande
arbetsförutsättningar. Vårt arbete med social
hållbarhet grundar sig i jämställdhet, mångfald,
respekt, gemenskap och mänskliga rättigheter.

Bidrar till globala hållbarhetsmål

projekt och idéer som bidrar till hållbar
utveckling av Skurup och dess närområde.
Under 2021 fick 36 projekt dela på Miljonen.
Sedan Miljonen startades år 2013 har Skurups
Sparbank totalt delat ut 9 000 000 kr till 231
initiativ. Tillsammans berör dessa projekt alla
dimensioner av hållbarhet, d.v.s. ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet.

Sponsring
Ett rikt lokalt föreningsliv och lokala
kultursatsningar är en viktig del för att Skurup
med närområde ska fortsätta vara en levande
och intressant plats. Därför sponsrar Skurups
Sparbank årligen lokala föreningar och
evenemang inom idrott, kultur samt andra
samhällsinsatser. Enligt vår sponsringspolicy
ska de som söker sponsring dela bankens
ambition om att bidra till ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet. År 2021 satsade vi totalt
931 000 kr på lokal sponsring.

Mötesplats Skurup

Samhällsengagemang
Att bidra med samhällsnytta är en självklarhet
för Skurups Sparbank och en del av vårt DNA.
Vi vill vara en positiv drivkraft i samhällets
utveckling genom att stötta initiativ som
utvecklar bankens verksamhetsområde.
År 2021 har Skurups Sparbank satsat totalt
2 026 750 kr på samhällsinsatser.

I banken har vi avsatt en yta som vi döpt till
Mötesplats Skurup. Där arbetar och möts
företag, offentliga aktörer, föreningar, studenter
och projekt för nätverkande, information,
rådgivning och utbildning. Detta ger banken en
unik möjlighet att möta människorna i vårt
verksamhetsområde – det är också en
möjlighet till affärer och ett
samhällsengagemang som knyter an till vår
strävan om hållbarhet. Under 2021 har
Mötesplats Skurup varit stängd på grund av
pandemin men beräknas öppnas igen under
våren 2022.

Miljonen
För nionde året i rad beslutade huvudmännen
vid sparbanksstämman att avsätta en miljon
kronor till Miljonen där pengar delas ut till
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Exempel på fler samhällsinsatser 2021

Tillgänglighet
För att skapa en inkluderande och hållbar
ekonomi är det centralt att finansiella tjänster
och rådgivning finns tillgängligt för alla. Vi vill
arbeta nära samhället som banken verkar i och
där våra kunder finns. Därmed är vi stolta över
att vara den enda banken som har ett fysiskt
kontor i Skurup, dit alla är välkomna.
Vår värld har digitaliserats och för banken är
det ytterst viktigt att använda säkra och
effektiva digitala verktyg som är enkla att
använda av både kunder och medarbetare.
Eftersom bankens tjänster finns att tillgå via
internet är vi tillgängliga för våra kunder var de
än befinner sig. Detta har varit särskilt
användbart under pandemins restriktioner. För
att alla kunder ska kunna nyttja digitala verktyg
erbjuder vi guidning till de som behöver stöd i
att ta steget in i den digitala världen.
Digitalisering ger även vissa miljömässiga
fördelar som exempelvis resfria möten.
Användning av digitala tjänster som
internetbank, Mobilt BankID och Swish
reducerar hantering av kontantflöden vilket
annars belastar miljön. Dock erbjuder vi
fortfarande möjligheten för våra kunder att ta ut
och sätta in kontanter för vardagsbehov på
bankkontoret då vi ser att det ger värde ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.

Ansvarsfull arbetsgivare
Skurups Sparbank välkomnar alla kunder och
medarbetare. Vi ser mångfald som en styrka.
Genom olikheter skapas kreativa lösningar på
små och stora utmaningar vilket genererar
både affärsnytta och välmående. Vår ambition
är att medarbetarnas sammansättning ska
reflektera mångfalden bland kunderna och de
marknader banken verkar i. Det är viktigt för
oss att jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet inkluderas i alla
aktiviteter.

Jämställdhet och mångfald
Skurups Sparbank är en öppen och
inkluderande bank. För att efterleva våra
värderingar följer vi en jämställdhet- och
mångfaldsplan framtagen tillsammans med
den lokal fackklubben.
Handlingsplanen berör:
Arbetsförhållanden
Föräldraskap och förvärvsarbete
Kompetensutveckling och rekrytering
Likabehandling och mångfald
Trakasserier och diskriminering
Lönefrågor
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Föräldraskap och förvärvsarbete

Arbetsförhållanden
Vi jobbar aktivt för att ge alla medarbetare
förutsättningar för en god fysisk och
psykosocial hälsa på arbetsplatsen. Detta
kontrolleras kontinuerligt genom att bland
annat vara observant på obalans i
medarbetarundersökningar, följa upp
sjukfrånvaro samt annan input från
medarbetarna. Medarbetarundersökningar
genomförs årligen och följs upp av en mindre
undersökning 1–2 gånger per år. Resultatet av
undersökningarna är generellt bra. År 2021 har
varit ytterligare ett speciellt år med covid-19pandemin då olika personalfrämjande
aktiviteter och sammankomster har tvingats
ställas in.
Banken har likt föregående år haft fokus på
hälsa och arbetsmiljö. Flera insatser har
genomförts för att skapa en trygg och säker
arbetsmiljö i pandemin, exempelvis utglesning
av arbetsplatser, anpassade kundutrymmen för
att hålla avstånd samt begränsning av fysiska
möten med kund och istället öka användningen
av digitala alternativ. De som har möjlighet har
arbetat hemifrån och interna möten har
genomförts digitalt. Utöver åtgärder på grund
av covid-19 har vi fortsatt att ha nyttigare utbud
av livsmedel i gemensamma utrymmen och är
självklart fortfarande generösa med hjälpmedel
för att förebygga fysisk ohälsa.

Skurups Sparbank anser det vara en
självklarhet att kunna förena arbete med familj.
Exempelvis undviker vi att boka möten tidiga
morgnar eller sena eftermiddagar för att
underlätta för föräldrar. Vi vill främja jämlikt
föräldraskap genom att exempelvis uppmuntra
till att båda föräldrarna ska ta lika mycket
föräldraledighet. Familjeliv ska inte påverka
arbetskarriären negativt.

Lönefrågor
Det är människors kompetens och egenskaper
som avgör vilka som rekryteras och befordras
hos banken, inte könsidentitet, etnisk
tillhörighet, ålder, trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder. Vi är noga med
att löneskillnader endast ska bero på
könsneutrala och sakliga lönekriterier. En
lönekartläggning genomförs varje år i
samverkan med den lokala fackklubben.

Kompetensutveckling och rekrytering
Kompetensutveckling är viktigt för att vara en
attraktiv bank och arbetsgivare med fortsatt
god lönsamhet. Vilka utvecklingsinsatser som
görs beror på verksamhetens och kundernas
behov samt medarbetarnas kompetens,
inställning och vilja. Årligen genomförs ett antal
obligatoriska utbildningar utifrån olika
yrkesroller parallellt med andra
utbildningsinsatser. Utbildningskostnaderna
under år 2021 uppgick till 818 000 kr. Under
året genomfördes exempelvis en utbildning
inom hållbarhet som kommer att vara
obligatoriskt för samtliga medarbetare från och
med år 2022. Vidare får alla medarbetare
årligen en genomgång av etik, säkerhet och
penningtvätt.
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annat arbete mot förutfattade meningar för att
skapa en öppenhet för olikheter.
Mångfaldsarbetet handlar även om att kritiskt
granska interna och externa strukturer samt
normer.
Hos oss arbetar övervägande kvinnor och
chefsstrukturen avspeglar den fördelningen då
67% av cheferna är kvinnor. Genomsnittsåldern
hos banken är 46 år.

Personalomsättning
Personalomsättningen under år 2021 var drygt
10%. Generellt är personalomsättningen lägre
bland äldre medarbetare och de som har
arbetat länge hos banken än för yngre
medarbetare med kortare anställningstid. Det
är fördelaktigt att balansera nya medarbetare
som kommer med ny kunskap och idéer med
personal som har varit anställda länge hos
banken och besitter värdefulla erfarenheter
samt kundrelationer. Det viktigaste för oss är
att alla medarbetare trivs hos Skurups
Sparbank och har möjlighet att utvecklas.

Trakasserier och diskriminering
Skurups Sparbank har nolltolerans mot
diskriminering. Det är en förutsättning för att
främja mångfald och för att alla medarbetare
och kunder ska ha samma möjligheter och
bemötas med respekt. Om trakasserier eller
diskriminering trots allt skulle uppstå finns
rutiner för hur detta ska hanteras. Ett
anonymiserat system finns för att göra det
lättare för medarbetarna att våga uttrycka sig.

Likabehandling och mångfald
Vi vill skapa ett klimat som främjar och bejakar
mångfald. Vårt mångfaldsarbete innebär bland

Motverkande av korruption
Korruption har en negativ effekt på både
samhället och individer. Den undergräver
demokrati och skyddet för mänskliga
rättigheter, fördjupar fattigdom, skadar handel
samt minskar förtroendet för samhällets
institutioner och för marknadsekonomin. Vi
arbetar aktivt med antikorruption vilket främst
handlar om att förebygga penningtvätt och
finansiering av terrorism.
På ett övergripande plan syftar
penningtvättsregelverket till att stoppa
organiserad brottslighet, upprätthålla
förtroendet för de finansiella marknaderna
samt skydda samhället från korruption och
andra brott som kan hota demokratin. För att
upptäcka penningtvätt samarbetar vi med ett
flertal aktörer, bland annat andra banker,
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myndigheter och polisen. Lagen om
penningtvätt ställer krav på att banker och
andra finansiella bolag har god kunskap om
sina kunders ekonomi och affärsrelationer. Vi
har även skyldighet att löpande följa upp att
informationen är aktuell och därför ställs frågor
till kunder när de besöker bankkontoret, via
brev eller internetbanken/appen. Kunder och
andra intressenter informeras om regelverket
kring penningtvätt i syfte att förebygga
eventuella missförstånd kring nyttjande av
produkter och tjänster.
Penningtvätt är en process som består av att
omvandla pengar som kommer från brottslig
verksamhet, exempelvis droghandel, rån eller
skattebrott, till tillgångar som kan redovisas
öppet. Med förvillande transaktioner och
överföringar kan en falsk förklaring till var
pengarna kommer ifrån skapas och slutligen
investeras de tvättade pengarna i legal
verksamhet. På så vis har pengarna tvättats
rena genom det finansiella systemet.

Finansiering av terrorism kan ske i flera
led och ha sitt ursprung i antingen lagligt
genererade medel eller ekonomisk
brottslighet. Det kan bestå av att samla in,
flytta eller tillhandahålla medel i syfte att
stödja personer eller organisationer som
är eller avser att bli delaktiga i terrorism.

Skurups Sparbank genomför olika
riskbedömningar. Gällande penningtvätt
bedöms risken för hur produkter eller tjänster
kan utnyttjas för det ändamålet. Detta ligger till
grund för bankens rutiner, riktlinjer och övriga
åtgärder mot penningtvätt. Vidare genomförs
en årlig identifiering och analysering av vilka
hot eller andra fientliga åtgärder som kan
uppkomma mot anställda och uppdragstagare
som deltar i verksamheten. Vi vidtar alla
nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa
skydd till personalen. Vi arbetar även för att
finansiella samarbetspartners och andra
företag efterlever relevanta regelverk.

Kundkännedom
Skurups Sparbank arbetar aktivt med
kundkännedom i syfte att identifiera kunden
och verifiera dennes identitet, förstå dennes
verksamhet och riskprofil samt för att
säkerhetsställa att informationen om kunden
hålls aktuell. Vid de fall som innefattar en högre
risk vidtas en fördjupad kundkännedom,
exempelvis då kundens ägarstruktur framstår
som ovanlig eller komplicerad. Vi upprätthåller
inte anonyma konton eller utfärdar anonyma
motböcker. Vidare får vi inte avslöja för en kund
eller annan person om rapportering till
Finanspolisen har skett eller att en granskning
har gjorts av kunden med anledning av
misstanke om penningtvätt. Detta förbud gäller
för alla bankens medarbetare och är förenat
med straffansvar.

Etik
En hög etisk standard är grunden för Skurups
Sparbanks förtroende och anseende. Detta
byggs upp i det dagliga arbetet, i möten med
enskilda kunder och genom en ständig dialog
bland medarbetare och chefer. Vi främjar
riskmedvetenheten genom en stark riskkultur
som bygger på kunskap och förståelse kring de
risker som verksamheten exponeras för och
hur de ska hanteras. Genom att pröva varje
affär och etiskt tveksam situation samt avstå
från handlingar som inte ligger i linje med våra
normer och förhållningssätt säkerställs vår
höga etiska standard samt förtroende.
Våra kontakter med kunder och andra
intressenter kännetecknas av följande etiska
grundprinciper: Förtroende – Långsiktighet –
Affärsförståelse – Kompetens – Öppenhet –
Respekt – Pålitlighet –
Sundhet/intressekonflikter – Regelefterlevnad.

21

Medarbetare
Alla nyanställda hos Skurups Sparbank
genomgår utbildning inom etik, säkerhet och
bankens värdegrund. Dessutom finns årliga
obligatoriska pass inom penningtvätt och etik
för alla medarbetare. Vidare är vi noga med att
medarbetarna inte är involverade i
spekulationsaffärer. Var tredje år sker en
djupare kontroll av varje medarbetare. Har
någon medarbetare en bisyssla anmäls detta
till arbetsgivaren som undersöker om det är
förenligt med bankens värdegrund vilket
kontrolleras årligen. Vi har även tydliga riktlinjer
för att säkerhetsställa att inga mutor
förekommer och grundregeln är att inga gåvor
mottages av personalen.

bedöma risken för kränkningar i relationer med
medarbetare, kunder, leverantörer,
underleverantörer och samarbetspartners.
Detta arbete bidrar till att skapa ökat förtroende
bland intressenter, långsiktigt lönsamma
affärer, ökat affärsmannaskap samt minskad
riskexponering. Vi förespråkar transparens med
ambitionen att kommunicera på ett sätt som
möjliggör för intressenter att förstå bankens
arbete, utmaningar och ambitioner. Skulle
kränkning mot mänskliga rättigheter trots allt
ske kommer vi att vidta åtgärder omgående för
att korrigera och gottgöra för detta. Vi
accepterar inga kränkningar mot mänskliga
rättigheter i någon aktivitet.

Mänskliga rättigheter
För oss är det självklart att mänskliga
rättigheter följs i alla aktiviteter och att
försiktighetsåtgärder vidtas för att förebygga
kränkningar. Vi har både ett lokalt och globalt
ansvar då banken är en del av samhället i
verksamhetsområdet samtidigt som vi har en
global påverkan genom kreditgivning,
investeringar, betalningar och
leverantörskedjor. I varje affärsbeslut beaktas
påverkan på mänskliga rättigheter genom att
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Ekologisk hållbarhet
För Skurups Sparbank handlar ekologisk
hållbarhet om att minimera verksamhetens
miljöpåverkan samt inspirera och hjälpa kunder
att göra miljömedvetna val. Huvudsakligen vill
vi bidra till en hållbar och balanserad
användning av jordens resurser. Vår direkta
miljöpåverkan inkluderar bland annat
tjänsteresor samt kontorets energi- och
resursförbrukning. Den indirekta miljöpåverkan
sker genom kunders användning av bankens
tjänster. Genom hållbart sparande och hållbar
kreditgivning ser vi störst möjlighet att bidra till
hållbar utveckling.

Bidrar till globala hållbarhetsmål

Hållbart sparande
Investeringar är ett viktigt medel för att driva
samhället mot en mer hållbar värld. Genom att
aktivt välja ett hållbart sparande stödjer man
företag som tar hållbarhetsarbetet på allvar
samtidigt som man låter pengarna växa. Ett
hållbart sparande kan ses som ett röstkort för
framtiden. Det är därmed viktigt att vi ger
transparent och lättförståelig information samt
rådgivning till kunder om hållbart sparande.
Sparande i fonder och aktier kan kännas
komplicerat men vi vill göra det enkelt att göra
välgrundade val som gynnar både hållbar
utveckling och ekonomisk avkastning genom
bästa möjliga placeringar för kunden.

Hållbarhet har blivit en alltmer självklar och
integrerad del inom placeringsområdet och
efterfrågan på den typen av sparformer ökar.
Skurups Sparbank erbjuder ett stort utbud av
hållbara fonder från Swedbank Robur, en av de
största kapitalförvaltarna i Norden. Swedbank
Robur har en tydlig hållbarhetsinriktning och
siktar mot att bli världsledande inom hållbart
värdeskapande med god avkastning.
Swedbank Robur har bland annat två mål om
att hela fondkapitalet ska bli koldioxidneutralt
till 2040 samt att till 2025 vara i linje med
Parisavtalets strävan om att begränsa den
globala uppvärmningen till 1,5°C.
Vi följer upp nettoförsäljningen i fonder med
särskilda hållbarhetskriterier vilket betyder att
fonden ska ha ett klart definierat mål samt en
metod för att identifiera, utvärdera och
inkludera innehav som främjar övergången till
en hållbar framtid för miljön och samhället.
Dessa fonder ska ha ett integrerat
hållbarhetsarbete vilket innebär att
fondförvaltaren både aktivt väljer in bolag som
arbetar med miljö och mänskliga rättigheter,
men även att helt avstår från investeringar i
vissa företag. Exempel på fonder är:
Climate Impact är en aktivt förvaltad
temafond som investerar över hela
världen. Fonden innehåller bolag vars
verksamheter Robur bedömer bidrar till att
uppfylla FN:s globala utvecklingsmål 7 och
13 med avseende på hållbar energi,
bevarande av miljön och bekämpning av
klimatförändringar. Fonden investerar
också i övrig miljöteknik som bidrar till
miljörelaterade hållbarhetsmål. Många av
de bolag som fonden investerar i bidrar
även till flera av FN:s globala mål.
Global Impact är också en temafond som
investerar över hela världen. Fonden
innehåller bolag vars verksamheter Robur
bedömer bidrar till att uppfylla ett eller
flera av FN:s 17 globala mål för en hållbar
utveckling.
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Transition Energy är en global och
tematisk hållbarhetsfond som investerar i
bolag som Robur bedömer bidrar till den
hållbara energiomställning som krävs för
att minska klimatförändringarna.
Transition Global är en aktivt förvaltad
fond som noggrant väljer ut de bolag som
Robur tror både kan bidra till och dra nytta
av omställningen till ett mer hållbart
samhälle.

Skurups Sparbanks kunders nettoflöden i
fonder med särskilda hållbarhetskriterier hos
Swedbank Robur var 4,6 miljoner kronor 2021
vilket var en ökning jämfört med föregående år.
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Gröna lån
Skurups Sparbank vill främja investeringar i
hållbara lösningar samt ge kunder incitament
att satsa på hållbarhet genom att erbjuda
fördelaktiga låneprodukter för hållbara
investeringar.
Sollånet är skapat för att hjälpa kunder att
investera i solceller. Då priset på solenergi
har minskat samtidigt som tekniken
förbättras har det blivit populärt med
solceller. Användning av förnyelsebar
energi är väsentligt för att minska vårt
klimatavtryck. Solceller kan även minska
elkostnaderna och göra ägaren mer eller
mindre självförsörjande på el.
Energilånet vänder sig till de som vill
investera i energieffektivisering av sin
bostad. På så sätt kan kunden minska
både sina kostnader och sin
miljöbelastning. Exempelvis kan det
handla om att förbättra isolering eller byta
fönster.
Antalet energilån har ökat de senaste åren och
under år 2021 betalade vi ut nio energilån (inkl.
sollån) med en total volym på 1 160 000 kr. Det
bör dock noteras att det är vanligt
förekommande att lån till investeringar av
hållbara lösningar inte placeras i ett energilån
om låntagaren har möjlighet att utöka
belåningen i sin fastighet och på så vis
inkludera investeringar i hållbara lösningar i det
lånet.

2021
Energilån - Volym

Hållbara utlåning
Utlåning är en del av bankens kärnverksamhet.
Vi främjar en ansvarsfull och långsiktig utlåning
genom att riskbedöma kundens ekonomiska
situation samt tydliggöra eventuella
hållbarhetsrisker för kunden genom rådgivning.
Generellt baseras vår kreditgivning på högt
uppställda mål med avseende på etik, kvalitet
och kontroll. Trots att kreditrisken utgör
bankens största riskexponering är våra
kreditförluster små i förhållande till utestående
kreditvolym.
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Hållbarhetsanalys vid

Energilån - Avtal
Antal 10
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Vid företagskreditgivning genomförs en
hållbarhetsanalys som en integrerad del av
bankens affärsbedömning för att
säkerhetsställa att företagskrediter inte utgör
hållbarhets- och affärsetiska risker.
Kreditgivningen präglas av en sund och tydligt
hög etisk standard där banken på ett aktivt sätt
avstår från kreditaffärer som inte ligger i linje
med bankens etikpolicy eller av annan
anledning riskerar att negativt påverka
förtroendet för Skurups Sparbank. Vid
beviljning av företagsengagemang läggs
största vikt vid framåtriktad analys gällande
bland annat återbetalningsförmåga, ekonomisk
ställning och känslighet, företagets
marknadssituation, hållbarhet och säkerhet.
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Klimatpåverkan
Den accelererande koncentrationen av
växthusgaser orsakar global uppvärmning som
i sin tur har förödande effekter. Det gör ingen
skillnad på var växthusgasutsläppen sker utan
alla behöver reducera sitt klimatavtryck för att
undvika konsekvenser som är katastrofala för
vårt samhälle. I Länsstyrelsen Skånes
handlingsplan för klimatanpassning identifieras
ett flertal högriskkonsekvenser som bedöms
kräva åtgärder omgående. Förändrade
temperaturmönster och väderförhållanden
kommer exempelvis att påverka bebyggelse,
areella näringar samt de ekosystem och arter
som är unika för Skåne. Klimatförändringarna
utgör flera risker och Skurups Sparbank
behöver vara uppmärksamma då detta
påverkar förutsättningarna i bankens
verksamhetsområde samt bankens kunder.

Klimatpåverkan 2019-2021
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Ton koldioxidekvivalenter

Vårt totala klimatavtryck ökade jämfört med
förra året och störst skillnad mellan 2020 och
2021 gäller inköp på grund av att vi gjorde ett
större utbyte av datorer vilket vi gör
regelbundet för att följa teknikutvecklingen. Vi
införskaffade även annan teknik för att
anpassa oss till ett mer digitalt arbetssätt med
god kvalité, exempelvis för digitala kundmöten.
Dessutom ökade våra måltider på grund av vårt
jubileumsfirande.
Tjänsteresor 2019-2021

Bankens klimatpåverkan
Ett mindre tjänsteföretag har generellt relativt
låg direkt klimatpåverkan men för oss är det
ändå viktigt att ha koll på verksamhetens
växthusgasutsläpp. På så sätt är vi medvetna
om hur banken påverkar omgivningen samt
kan identifiera förbättringsåtgärder. Vår
klimatpåverkan har utvärderats med hjälp av
ett verktyg från GoClimate som översiktligt
uppskattar verksamhetens direkta
klimatpåverkan (generella värden används i
beräkningen). Totalt var klimatavtrycket 46 ton
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar cirka 1
ton koldioxidekvivalenter per anställd. Den
största enskilda källa var värmeförbrukningen
(ingår i kategorin “energi” i diagrammet nedan)
med 18,7 ton koldioxidekvivalenter. Lägst
klimatpåverkan utgör energin som dras av
servrarna i molnet.
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Likt föregående år har våra tjänsteresor
minskat. Detta beror delvis på att covid-19pandemin har begränsat möjligheterna att resa
samt att fler resor har gjorts med tåg (40 % av
alla resor) och färre resor med flyg. Under året
har vi dessutom vidtagit flera åtgärder för att
minska våra transportrelaterade utsläpp
genom följande insatser:
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skickas vid avtalets slut tillbaka till
telefonleverantören där de återanvänds som
reservdelar, säljs vidare och/eller återvinns.

Skurups Sparbank har ett grönt elavtal hos det
lokala elbolaget Skurups Elverk. Elen kommer
från förnybara energikällor som dessutom är
märkt med Bra Miljöval vilket innebär att
ytterligare miljökrav ställs, exempelvis att
vindkraft inte är placerade i känsliga
naturområden. För uppvärmning av vårt kontor
används fjärrvärme vilket är miljömässigt bra
då det värms upp av biobränsle.
Kontorsbyggnaden innehåller även flera
energieffektiva åtgärder som exempelvis att all
belysning är LED-lampor och att belysningen
släcks automatiskt när personalen går hem så
att inte energi slösas i onödan.

Inköp
På samma sätt som att vi ska erbjuda hållbara
produkter och tjänster till våra kunder vill vi, när
banken är en konsument, ta hänsyn till
hållbarhet vid inköp. Vi strävar efter att de
produkter och tjänster som banken använder
ska ha låg miljöpåverkan samt vara ekonomiskt
och socialt hållbara. Exempelvis leasar banken
telefoner och datorer vilket är ett miljömässigt
bra sätt att följa teknikutvecklingen då banken
får ta del av den senaste tekniken utan att
kasta den gamla. De leasade telefonerna
.

När vi utförde en ombyggnation av kontoret
var det viktigt att minimera inköp av
nyproducerad inredning, både utifrån ett
ekonomiskt perspektiv samt för att vara
resurseffektiva utifrån ett miljöperspektiv.
Detta innebar att istället för att köpa nya
möbler återanvändes befintliga möbler som
renoverades. Inredning som inte passade in
byttes mot andra begagnade möbler eller
skänktes till second hand och lokala
föreningar. På så sätt sparades både
ekonomiska och ekologiska resurser.

Miljöinsatser
För oss är det en självklarhet att vara
närvarande i lokalsamhället och att bidra till
verksamhetsområdets utveckling inom alla tre
dimensioner av hållbarhet. Vi har i dagsläget
störst kapacitet inom ekonomiska och sociala
insatser men vi genomför även miljömässiga
insatser. Exempelvis bidrar Skurups Sparbank
till ökad förståelse för natur och miljö genom
att årligen finansiera Natur- och Miljöboken, en
tredelad läromedelsserie om miljö och
hållbarhet, till Skurups kommuns
mellanstadieskolor.
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Mot en hållbar fortsättning
Nu blickar vi framåt för att utveckla och förstärka vårt hållbarhetsarbete. Under år 2022 är det högt
prioriterat att integrera hållbarhet i styrningen av banken så att stöd och krav finns för att stötta
medarbetarna i att praktisera vårt hållbarhetsarbete tillsammans med kunderna. Det finns flera
utmaningar med denna omställning som kräver mod och kreativitet från oss. Genom att all personal får
arbeta med och utbilda sig inom hållbarhet samt genom vårt arbete med FN:s principer för ansvarsfull
bankverksamhet i kombination med stöttning från externa konsulter, känner vi oss redo för att ta
ytterligare steg mot att använda våra krafter för att skapa ekonomisk lönsamhet som bidrar till ett bättre
samhälle och miljö.
Ekonomi betyder i grunden hushållning av resurser. Därmed bör banker vara ett föredöme i arbetet för
att världen ska bli mer hållbar och balansera användningen av resurser utan att skadligt förändra
ekosystemet som upprätthåller vårt samhälle. Första steget till förändring är att bli medveten om vad
som sker och samla kunskap för att veta var du står och hur du ska gå vidare. Denna
hållbarhetsredovisning är därför ett viktigt verktyg för oss. Dessutom, eftersom vi aktivt deltar i
lokalsamhället kan vårt hållbarhetsarbete spridas till andra organisationer och invånare. Att arbeta med
hållbarhet kan ha olika personliga syften såsom ekonomisk lönsamhet, säkerhet, rättvisa, respekt samt
kärlek till natur och medmänniskor. Oavsett syfte gör varje förändring skillnad och tillsammans skapar vi
ett hållbart samhälle med cykliska resursflöden där vi och framtida generationer kan fortsätta leva ett bra
liv.
Ett stort tack till Skurups Sparbanks kunder, medarbetare, intressenter och andra som tillsammans med
banken skapar ett hållbart samhälle!
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