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Sidensjö Sparbank verkar i Örnsköldsviks kommun,
en del av Höga Kusten. Vi har inga ägare som ställer
krav på utdelning utan vi återinvesterar delar av
vår vinst tillbaka i vårt närområde genom vårt
samhällsengagemang. Det är vårt bidrag till det
hållbara lokala ekonomiska kretsloppet på vår marknad.
Vi har gjort det i 122 år och som Sparbank är det vårt
ekosystem.
Klimatförändringarna är den största utmaningen
i vår tid och Sidensjö Sparbank vill vara en del av
omställningen. Som bank har vi ett stort ansvar hur
vi tar vår affär framåt, vad vi finansierar och hur vi
investerar våra medel. Vårt mål är att utveckla hållbara
värden för dig som privatperson och företagare. Vår
rådgivning står i centrum där vi ger råd till dig som
kund kopplat till hållbara investeringar och identifierar
omställningsrisker i samband med finansiering.

Jag är oerhört glad att vi för första gången presenterar
en Hållbarhetsrapport om vår verksamhet. Sidensjö
Sparbank har en hög ambition och vill bidra till en mer
hållbar framtid för människor, företag och samhälle där
vi verkar. Denna Hållbarhetsrapport är ett steg i vårt
arbete till att minska vårt klimatavtryck och fortsätta
ge tillbaka genom vårt samhällsengagemang.
När det gäller vårt samhällsengagemang tänker jag
på vår långa tradition att sponsra föreningslivet,
stöttningen av Ung Företagsamhet, entreprenörskap,
kultur och sociala projekt på det lokala planet. Vårt
motto – Vi ser människan – är verkligen aktuellt. Vår
ambition är alltid att hitta lokala lösningar på vårt
partnerskap och samarbeten, där jag bland annat tänker
på vår ambition att alltid handla lokalt när vi väljer att
göra inköp.

“Klimatförändringarna är den största utmaningen i vår tid och
Sidensjö Sparbank vill vara en del av omställningen.”
Vi vill med denna Hållbarhetsrapport beskriva vårt
pågående arbete i hållbarhets- och klimatfrågan
till dig som kund och dig som är nyfiken på Sidensjö
Sparbanks verksamhet. Vi ser fram emot att dela vår
hållbarhetsresa med er alla!
Mars 2022
Göran Arnmark
VD, Sidensjö Sparbank
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OM DEN HÄR RAPPORTEN
Hållbarhet har alltid varit en naturlig del i Sidensjö
Sparbank. Genom denna rapport vill vi synliggöra det
hållbarhetsarbete som tidigare har gjorts men även det
ständigt pågående arbete som bedrivs inom banken.
Det finns en rad väsentliga hållbarhetsaspekter som
vi tar hänsyn till i vårt arbete, såsom vår roll som
samhällsaktör, våra kunder, bankens medarbetare samt
intressenter och leverantörer. Våra fokusområden inom
ramen för denna hållbarhetsrapport där dessa nämnda
aspekter berörs är:
•
•
•

Sidensjö Sparbank är en fristående och lokal sparbank och den enda
banken i världen med huvudkontor i Sidensjö, Örnsköldsviks kommun.
Som sparbank har vi inga aktieägare, utan vi ägs i princip av de som bor
och verkar i vår kommun. Hela vår verksamhet styrs från Sidensjö. Våra
vinster går inte till någon aktieägare. Vinsten ska istället gå till att trygga
våra kunders insatta pengar och stötta verksamheter och projekt som
gör nytta för oss som bor och verkar här.

Bankens bidrag till samhället
Miljö- och klimatarbete
Banken som arbetsgivare

•
•

Arbete mot korruption och finansiell brottslighet
Ekonomiskt ansvar

Samtidigt som vi i denna rapport kommer redogöra
för det hållbarhetsarbete banken hittills har uppnått,
blickar vi ständigt framåt för att hitta nya möjligheter
och arbetssätt för att vi ska kunna bidra ytterligare
till en positiv och hållbar utveckling. Vi följer även
noggrant den utveckling som sker inom den finansiella
sektorn för att efterleva de lagar och regler som ställs
på oss som bank, men framförallt för att kunna hjälpa
och guida våra kunder till hållbara val.

RIKTLINJER OCH POLICY FÖR HÅLLBARHETSSTYRNING
För Sidensjö Sparbank är det viktigt med en sund affärsstrategi som minimerar risker
och bankens negativa påverkan på miljö och samhälle. Genom att ta ekonomiskt,
miljömässigt och socialt ansvar kan vi fortsätta bidra till en levande landsbygd och vara
ett självklart alternativ på den lokala bankmarknaden.
FN:s principer för hållbar utveckling och de 17
globala målen ska vara vägledande i Sidensjö
Sparbanks hållbarhetsarbete. Som ytterligare stöd
i det dagliga arbetet finns styrdokument i form av
policys, instruktioner och riktlinjer inom väsentliga
områden såsom; hållbarhet, kreditgivning, etik,
arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, penningtvätt
och finansiering av terrorism etc. Dessa styrdokument
utgör stöd i verksamheten genom att det finns tydliga
rutiner och beslutsvägar samt bidrar till att banken som
helhet är uppdaterad i enlighet med lagar, regler och
bestämmelser.
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Styrelsen i Sidensjö Sparbank har det yttersta
ansvaret för styrningen av hållbarhetsarbetet.
Hållbarhetspolicyn fastställs årligen av styrelsen
och bankens VD ansvarar för att det dagliga arbetet
genomförs samt återrapporteras till styrelsen.
Bankens ledning har i sin tur det övergripande ansvaret
kring målsättning i form av Hållbarhetsplan samt
hållbarhetsfrågor inom respektive ansvarsområde.
Under år 2021-2022 har ett omfattande arbete
initierats gällande hållbarhetsfrågor med tillhörande
styrdokument som löpande uppdateras och omarbetas
för att ytterligare höja nivån på arbetet inom banken.
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BANKENS BIDRAG TILL SAMHÄLLET
Lokal förankring

Redan vid uppstarten år 1899 var drivkraften att ge
bygdens folk möjlighet att låna och sätta in pengar
på banken till förmånliga villkor för att stimulera
utvecklingen på orten. Sidensjö Sparbank har varit
verksam i över 120 år och vi anser att Sparbanksidén är
minst lika aktuell än idag. Genom den kan vi dessutom
stödja och bidra till en lokal samhällsutveckling.
Eftersom vi inte har några ägare som ska tilldelas
vinsterna återinvesteras istället vinsterna där bankens
kunder lever och verkar.

Den enskilt största samhällsnyttan bidrar vi till genom
att bara finnas på orten. Vårt motto – Vi ser människan
– styr hela vår verksamhet. En del i samhällsnyttan är
den sponsring vi varje år bidrar med till olika föreningar.
På detta sätt ser vi till att vinsterna gör nytta inom
samma områden där de skapats. Som sparbank är detta
vårt ekosystem – det vi tjänar återinvesteras i bank och
bygd.

“Som sparbank är detta vårt ekosystem – det vi
tjänar återinvesteras i bank och bygd.”

Huvudkontoret i Sidensjö

Vi satsar i vår bygd och i vårt samhälle

Fokus på det lokala är en given komponent i
Sparbanksidén. När vi växte ur våra lokaler
bestämde vi oss för att satsa och bygga ut vårt
huvudkontor i Sidensjö. Vi har dessutom fräschat
upp våra lokaler i vårt filialkontor i Skorped.
Vi har aktivt valt de lokala entreprenörerna som
har kunnat erbjuda lösningar på våra behov. För
oss är det en självklarhet att välja den lokala
kompetensen när denna finns tillgänglig, vilket är
till fördel både för oss och för samhället att bidra
till en efterfrågan på arbetskraft som finns nära
oss och våra kunder.
Ombyggnation och utbyggnad har pågått i etapper
från år 2019 och i slutet av 2021 färdigställdes
utbyggnaden. Det planerades för en invigning i
Sidensjö under hösten, men tyvärr satte covid-19pandemin stopp för ett öppet hus och invigning
tillsammans med våra kunder.

För allt fler innebär våra rötter i Sidensjö och Örnsköldsvik en
trygghet. Precis som den vita blåsippan i skogen, står vi stadigt
rotade här i Sidensjö med samma ambition, nu som förr, att
utifrån kundens behov ge bästa råd och stöd.
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Många nya planer och idéer är redan på gång inför
kommande år. Redan under våren 2022 tar vi
Sidensjö till Örnsköldsvik genom att vi öppnar en
mötesplats i centrala stan – allt detta för att kunna
bli ännu mer tillgängliga för våra kunder.
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Vi är en liten bank – men trots det har vi
gjort stora insatser över tid.
De senaste fem åren har vi delat ut cirka 1,8 miljoner kronor till lokala föreningar
och andra ideella verksamheter inom vårt affärsområde där dessa pengar har gjort
stor skillnad. Inför kommande år planerar vi dessutom redan för strategiska satsningar
för att sponsra ännu mer pengar och framförallt för att kunna göra mer nytta för vår
bygd och vårt samhälle.

1,8

miljoner kronor
har vi gett tillbaka
till bygden de
senaste fem åren

120-årsfonden

Under 2020 firade Sidensjö Sparbank 120 år.
På grund av coronapandemin blev inte firandet
som planerat och har därför skjutits upp och
vi ser istället fram emot ett firande av vårt
125-årsjubileum, men en del viktiga insatser
har ändå hunnit genomföras under år 20202021. Vi delade ut totalt 120 000 kronor från
bankens 120-årsfond, en fond som skapades för
att uppmärksamma och hjälpa till att genomföra
goda idéer som kunde göra positiv skillnad för
människor som drabbats särskilt negativt av
pandemin. Bland annat delades pengar ut till en
lokal bygdegård för att anordna musikevent för
äldre. Den största insatsen från 120-årsfonden
var ett inköp av en interaktiv projektor till ett av
kommunens demensboenden som syftar till att
stimulera fysisk och kognitiv aktivitet.

Hej Sidensjö IK!

Vilken skillnad anser ni att
Sidensjö Sparbank gör för er som
idrottsförening i bygden?
– Sidensjö Sparbanks sponsring
till Sidensjö IK bidrar till ett aktivt
föreningsliv på våra fina anläggningar,
vilket är positivt för hela bygden och
skapar goda relationer, berättar Eva
Nordin (på bild) och Pernilla Sahlin, båda
representanter från föreningen.
– Vi som förening kan hålla låga avgifter
för våra medlemmar där vi vill att alla
ska kunna vara med på lika villkor. Vi har
ett varierat utbud av fritidsaktiviteter
som bidrar till ett bra fysiskt och
psykiskt välmående i bygden. Våra
medlemmar kan idrotta på hemmaplan,
vilket ger en god gemenskap på
frititden.
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ÅRETS BARNRÄTTSKÄMPE

I november 2021 utsåg Sidensjö Sparbank tillsammans
med Rädda Barnen i Örnsköldsvik Monica Sundin
till årets Barnrättskämpe. Monica fick välja valfri
organisation att skänka 10 000 kronor till, där hon valde
att ge pengarna till Majblomman.
Lena Näslund, som är ordförande i Rädda Barnen
Örnsköldsvik, säger så här om samarbetet med oss:
– Rädda Barnens lokalavdelning i Örnsköldsvik har under
flera år försökt att hitta någon som vill samarbeta för
att utse årets barnrättskämpe. När vi vände oss till
Sidensjö Sparbank fick vi snabbt ett positivt svar. De
ville vara med och sponsra vår idé. I december 2021
kunde vi för första gången utse Årets Barnrättskämpe.
Vi på Rädda Barnen i Örnsköldsvik vet att i
civilsamhället finns det människor som på många
olika sätt ställer upp ideellt för att göra barn och
ungas liv bättre. Pristagaren får därför 10 000
kronor att ge vidare till någon organisation som i sin
verksamhet underlättar för barn i vardagen. Rädda
Barnen Örnsköldsvik är glada och tacksamma för att
vi genom vårt samarbete med Sidensjö Sparbank kan
uppmärksamma personer som genom sitt engagemang
hjälper till att göra barnkonventionen verklig för alla
barn.

Årets Barnrättskämpe, Monica Sundin. Tack vare
hennes mångåriga engagemang gör hon skillnad varje
dag för barn i Örnsköldsviks kommun.

”Rädda Barnen Örnsköldsvik
är glada och tacksamma för
att vi genom vårt samarbete
med Sidensjö Sparbank kan
uppmärksamma personer som
genom sitt engagemang hjälper
till att göra barnkonventionen
verklig för alla barn.”

Vi utbildar
och stöttar
unga
Under 2021 utbildade vi cirka 220
skolelever inom privatekonomi. Vi
har även hjälpt flera UF-företag, unga
företagare som består av gymnasieelever
som startar och driver egna företag
under ett skolår. Vi har erbjudit dem
kostnadsfria företagstjänster i syfte att
stötta ungdomarna och underlätta deras
företagande.

Hållbarhetsrapport 2021
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MILJÖ- OCH KLIMATARBETE
Banken har sedan många år arbetat aktivt med att minska sitt negativa miljöavtryck på
många olika sätt och har valt att långsiktig hållbarhet skall prägla vårt agerande.
De senaste åren har bland annat inneburit många investeringar i vår bankfastighet där vi
har sett till att göra miljömedvetna val. Kopplat till vår affärsverksamhet ser vi ökningar
inom användandet av digitala tjänster och förbättrat utbud på gröna produkter och
tjänster. Vi fortsätter att arbeta aktivt med miljö- och klimatfrågor framgent där vi
involverar hela verksamheten.
Direkt påverkan
De utsläpp som har störst direkt påverkan är
pappersförbrukning, avfall, energiförbrukning och till
viss del tjänsteresor. Banken har ingen egen tjänstebil
som nyttjas vid tjänsteresor, vilket gör att utsläppen
påverkas i högsta grad av personalens privatägda
bilar. Under 2021 har tjänsteresorna varit mycket
begränsade till följd av covid-19-pandemin och många
kundmöten såväl som utbildningar och konferenser
genomfördes istället digitalt.
Indirekt påverkan
De indirekta utsläppen är mycket komplicerade att
beräkna och uppskatta. Eftersom de i högsta grad sker
när kunden använder bankens tjänster och produkter
är det av stor vikt att vi kontinuerligt tar hänsyn till
miljöaspekten i utvecklingen av produkter och tjänster
samt i samband med rådgivning.
Den indirekta miljöpåverkan sker också när våra kunder
reser för att träffa oss på våra kontor. I framtiden
kommer banken fortsätta att erbjuda digitala möten,
både för att bemöta hållbarhetsaspekten samtidigt
som vi vill erbjuda våra kunder flera mötesalternativ
för att möjliggöra ett möte som passar deras behov och
livssituation bäst.
Åtgärder för minskad miljöpåverkan
Vi vill uppmuntra till och underlätta en hållbar
omställning till ett fossilfritt samhälle. Som en naturlig
följd av detta installerade vi därför två laddstolpar

för elbilar i Sidensjö under 2021, den ena till vår
kundparkering, som även förbipasserande allmänhet
kan nyttja, och den andra till vår personalparkering.
Genom dessa laddningsstationer har vi dessutom
bidragit till en viktig del av infrastrukturen för elbilar på
landsbygden.
Vid tjänsteresor prioriteras hållbara resealternativ
när detta är möjligt, exempelvis där vi väljer tåg
framför flyg när det försvarbart ur ett miljö- samt
tidsekonomiskt perspektiv. Vi tillämpar i största
möjliga utsträckning källsortering av allt avfall och
använder miljövänliga städprodukter. Banken använder
sig av energisnål bergborrad värme och även kyla.
I övrigt används på energiområdet uteslutande
belysning av lågenergilampor med energistyrning och
ventilationsluften återvinns.
I samband med utbyggnaden av huvudkontoret i
Sidensjö sattes det in en ny bergvärmepump som är
bättre både ur miljö- och energisynpunkt samtidigt
som två gamla kylmaskiner togs bort. En gammal
kylanläggning finns dock fortfarande kvar i en del
av bankfastigheten och beslut har redan tagits
att den också ska bytas ut under 2022. I de nya
kylanläggningarna finns miljöfarliga köldmedia, vilka
dock är godkända och uppfyller gällande krav samt
genomgår årliga servicekontroller för eventuella
läckage. I stort sett hela fastigheten används frikyla,
vilket är fördelaktigt genom lägre energiförbrukning
samt är bättre för arbetsmiljön.
Hösten 2019 installerades solceller på bankens
fastigheter i Sidensjö och under 2021 producerades
cirka 25 900 kilowattimmar. Banken har sedan ett par
år tillbaka även investerat i en robotgräsklippare som
drivs på el som produceras av våra solceller. Samtlig el
som köps in utöver den egenproducerade solenergin är
fossilfri.
Under våren 2022 kommer Sidensjö Sparbank
att öppna en mötesplats i centrala Örnsköldsvik.
Vi tror på det personliga mötet och att finnas
tillgängliga för kunderna, nära kunderna. Sett ur ett
hållbarhetsperspektiv blir det även kortare resor för
våra kunder som bor och arbetar i Örnsköldsvik.
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Hållbara produkter
För oss är det viktigt att uppmuntra och guida våra
kunder till att göra hållbara val. Ett steg i detta
har bland annat varit att vi under 2021 lanserade
Gröna bolån, där vi erbjuder bolån med rabatterade
räntevillkor för klimatsmarta boenden som uppfyller
särskilda energi- och miljökriterier.
Hållbart sparande
Med den nya Disclosureförordningen, som är direkt
gällande lagstiftning från EU, präglas och påverkas vi
genom att regelverket kräver att vi ska säkerställa att
kunden är välinformerad inför sina investeringsbeslut
och att vi har lämnat hållbarhetsupplysningar till
kunden på ett transparent sätt. Förordningen syftar
till att harmonisera reglerna inom EU för att skapa en
standard för hur hållbarhetsrelaterade upplysningar
ska lämnas och på så vis underlätta jämförelser av
finansiella produkter avseende hållbarhetsrisker.
Genom vår fondleverantör Swedbank Roburs
fondutbud kan vi erbjuda våra kunder goda
möjligheter till hållbart sparande, eftersom hållbarhet
är integrerat i investeringsprocessen för samtliga
fonder. Redan på 1980-talet började Robur att arbeta
med hållbarhet i fonder och idag är deras vision att

Digitala tjänster
Gentemot våra kunder skickar vi meddelanden och
information till våra kundgrupper i elektronisk form
i möjligaste mån. Vi jobbar i allt större utsträckning
för att göra det möjligt för våra kunder att göra
sina bankaffärer hemifrån via till exempel dator och
mobiltelefon. I sammanhanget har vi även säkerställt
att kunderna på ett bra sätt kan nå vår personliga
telefonservice via bankens egen växel.
Våra kunder, privata såväl som företag, bidrar även
själva till att minska belastningen på miljön när de, i allt
större utsträckning, väljer att övergå till kontantlösa
självbetjäningstjänster, där till exempel Swish samt
bank- och kreditkort används allt oftare. Genom att
betala med kort och olika mobila tjänster istället för
kontanter bidrar detta till att minska koldioxidutsläppen
och vårt klimatavtryck.
Vi arbetar aktivt för att minska vår pappersförbrukning
och vi har av denna anledning satt upp mål inför 2022

79%
av våra kunder
använder
internetbanken
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bli världsledare i hållbart värdeskapande, vilket innebär
att skapa långsiktig avkastning för kunderna och
samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället
och miljön. Under 2021 blev de dessutom utsedda till
Årets fondbolag.
Roburs klimatstrategi är att:
» allt fondkapital år 2025 ska vara förvaltat i
linje med Parisavtalets mål om att begränsa
uppvärmningen till 1,5 grader.
» allt förvaltat fondkapital år 2040 ska vara placerat
koldioxidneutralt.
Under året lanserades dessutom en ny “mörkgrön” fond,
det vill säga en fond som har hållbara investeringar
som mål. Fonden heter Swedbank Robur Climate Impact
och har klimatet i fokus samt investerar i företag som
arbetar för att lösa världens klimatutmaningar. Utöver
denna finns även den mörkgröna fonden Global Impact,
som också förvaltas i syfte att bidra till FN:s globala
hållbarhetsmål.

att öka bankens andel e-signeringar, vilket innebär att
kunden skriver under avtal digitalt istället för på ett
fysiskt utskrivet dokument. Under 2021 uppnådde vi
en nivå på cirka 20% e-signerade avtal. Ett av bankens
bonusmål för 2022 är att vi ska dubblera andelen
e-signeringar.
Kontanthantering
Kontanter kan anses utgöra nackdelar för miljön på
grund av de koldioxidutsläpp som uppstår i samband
med kontanternas många transporteringsvägar. I
Sidensjö Sparbank väger vi ständigt samhällsnyttan
av tillhandahållandet av kontanter och vi kan se att
efterfrågan på kontanter har minskat med tiden. I
dagsläget ser vi dock att samhällsnyttan överstiger
den miljöpåverkan som kontanterna orsakar då vi
fortfarande har kunder som är i behov av denna
service. Vi tillhandahåller kontanthantering på vårt
huvudkontor i Sidensjö tre dagar i veckan samt på vårt
filialkontor i Skorped som håller öppet en dag i veckan.

20%
av alla avtal
e-signeringades år
2021

40%

e-signeringade avtal
är vår målsättning
2022
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BANKEN SOM ARBETSGIVARE
Arbetsmiljö och hälsa
För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare
där medarbetare ges möjlighet och förutsättningar för
ett hållbart arbetsliv. Genom interna arbetsgrupper
som Friskvårdsgruppen och Hållbarhetsgruppen
arbetar banken aktivt och kontinuerligt med hälsooch arbetsmiljöfrågor. Samtliga medarbetare har
exempelvis möjlighet till flexibel arbetstid, där olika
arbetsroller visserligen har olika förutsättningar.
Ambitionen är dock alltid att den enskilde medarbetaren
ska kunna uppnå en god balans mellan arbete och
privatliv. Friskvårdsgruppen anordnar årligen olika
utmaningar som ska uppmuntra till god hälsa bland
medarbetarna. Banken har dessutom ett eget gym
i bankens lokaler som medarbetare kan nyttja fritt.
Möjlighet till friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme
erbjuds också till samtliga medarbetare.
Medarbetarundersökning
Enkäter om organisatorisk och social arbetsmiljö
genomförs med samtliga medarbetare samt i vissa
grupper mer frekvent än andra. Enkäten visar
bland annat en mätning på balansen mellan krav
och resurser. Resultaten har under året följts upp
löpande och förbättringar har gjorts på områden där
förbättringspotential iakttagits. Vi har till exempel
gjort en positiv förflyttning gällande mängden
övertidsarbete och minskat detta genom att aktivt
arbeta för en jämn arbetsfördelning.
Mångfald och likabehandling
Vi arbetar för att i alla organisationsled nå en jämn
fördelning av alla medarbetare med hänsyn tagen
till jämställdhet och mångfald. Vid rekrytering ska
arbetssökandes kompetensprofiler jämföras med
varandra för att möjliggöra anställning av den mest
lämpade personen. Banken ska dessutom ha en
långsiktig planering så att nyttan av kompetens kan
maximeras. Till grund för bankens anställningsvillkor
ligger det kollektivavtal som Finansförbundet och BAO
gemensamt tagit fram.
Sidensjö Sparbank har nolltolerans mot alla former av
diskrimineringar och kränkningar. Vi arbetar aktivt och
långsiktigt för en god mångfald och jämställdhet bland
styrelse och medarbetare, där ett stöd i arbetet bland
annat är vår policy för Lämplighetsbedömning och
Mångfald samt Personalpolicy. Inom Sidensjö Sparbank
verkar vi för:
•
•
•
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att en positiv attityd till mångfald genomsyrar den
dagliga verksamheten;
att alla medarbetare ska ha lika möjligheter till
utveckling;
att alla medarbetare ska behandlas med respekt
och värdighet oavsett ålder, kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell
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•
•

•

•

läggning, religion eller etniskt ursprung;
att alla fall av diskriminering ska utredas och
lämpliga åtgärder ska vidtas;
att alla mönster och strukturer som förhindrar
att anställda utnyttjar sin fulla potential måste
ändras. Vårt mål är att skapa grupper av människor
med olika erfarenhet och bakgrund och en jämn
fördelning av kvinnor och män på alla nivåer;
att främja jämställdhet genom att
arbetsförhållanden, löner och förmåner och
andra anställningsvillkor utformas i syfte att
ge alla anställda samma möjligheter och göra
det lättare att kombinera arbete, privatliv och
föräldraskap samt att inga osakliga löneskillnader
får förekomma;
att vidta åtgärder och ha rutiner i syfte att
motverka förhållanden som kan ge upphov till
kränkande särbehandling.

Våra medarbetare i siffror
Styrelse (inkl. VD)

Ledning (inkl. VD)

3 st

3 st

2 st
6 st

Kvinnor

Könsfördelning totalt

Män

3 st
17 st

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män
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ARBETE MOT KORRUPTION OCH FINANSIELL
BROTTSLIGHET
Etikregler
För oss är det viktigt att upprätthålla ett gott
förtroende och att banken agerar på ett ansvarsfullt
sätt gentemot kunder, medarbetare, leverantörer,
myndigheter och andra intressenter. Vår policy
för Uppförandekod är ett viktigt styrdokument för
våra etikregler och en grundläggande del för att
upprätthålla en hög etisk standard. Uppförandekoden
vägleder banken och dess medarbetare i hur vi arbetar
och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper
oss att alltid agera ansvarsfullt och etiskt för att kunna
bygga långvariga relationer med kunder och andra
intressenter.
Policyn för uppförandekod beaktar bland annat
behandlingen av kunder, finansiell brottslighet,
banksekretess, integritetsskydd, kommunikation,
hanterandet av intressekonflikter, mutor och gåvor,
bisysslor samt visselblåsning.
Visselblåsning
Vi har särskilda rutiner för visselblåsning. Detta
ska kunna ske anonymt och ska ske utan risk för
repressalier för den som rapporterar. Alla medarbetare
har en möjlighet såväl som skyldighet att rapportera
identifierade eller med rimlig säkerhet misstänkta
oegentligheter eller regelbrott.
Anti-korruption och arbete mot finansiell
brottslighet
Som en del av det finansiella systemet är det viktigt för
oss att upptäcka och förhindra finansiell brottslighet
som penningtvätt, terrorismfinansiering, bedrägeri,
mutor och korruption men även insiderbrott och
otillbörlig marknadsmanipulation. Genom vår lokala
förankring har vi en god relation och förståelse för
våra kunder. Att ha en god kännedom om kunden är
en absolut förutsättning dels för att kunna utföra ett
gott arbete mot penningtvätt, dels för att uppfylla
bankens affärsmål. Obligatoriska utbildningar för
samtliga medarbetare genomförs årligen inom ett
flertal områden, bland annat penningtvättsområdet.
Banken gör regelbundet en bedömning av risken att
bli utnyttjad för penningtvätt eller finansiering av
terrorism. Riskbedömningen ligger sedan till grund för
vårt arbete med riskbaserade åtgärder på området.
Mutor och gåvor
Vi använder oss inte av och tolererar inte olagliga eller
omoraliska affärsmetoder såsom mutor. Vi strävar efter
att förhindra korruption och tolererar inte under några
omständigheter att Sidensjö Sparbank blir involverat
i eller förknippat med mutor. Ingen medarbetare
i Sidensjö Sparbank, styrelseledamot i Sidensjö
Sparbank, konsult eller annan part som kan förknippas
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med Sidensjö Sparbank får direkt eller indirekt erbjuda,
utlova, lämna, be om eller ta emot en muta.
Finansiell brottslighet
Vi har infört strikta procedurer och system i hela
organisationen för att upptäcka och förhindra
finansiell brottslighet. Vi kontrollerar offentliga
register över individer och organisationer som skulle
kunna ha koppling till penningtvätt, terrorism och
bedrägeri. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att vi
inte oavsiktligt underlättar finansiell brottlighet och
vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla
rutiner för att förhindra det. Vi använder också
transaktionsmonitoreringssystem för att upptäcka
misstänkta beteenden och högrisktransaktioner. Vi
rapporterar och anmäler misstänkt verksamhet till
berörda myndigheter.
Intressekonflikter
Allmänhetens förtroende för finansmarknaden har
stor betydelse för banken. En intressekonflikt uppstår
när affärsmässiga eller personliga förhållanden
påverkar den professionella bedömningen och
förmågan att agera i kundernas, allmänhetens eller
bankens bästa intresse. Det är mot den bakgrunden
viktigt att identifiera och hantera situationer där
intressekonflikter kan föreligga för att säkerställa
att de beslut som fattas är förenliga med bankens
grundläggande värderingar. Vi har därför fastställt
interna regler för hur intressekonflikter ska
hanteras och löpande identifiera och dokumentera
intressekonflikter som uppstår eller kan komma att
uppstå i verksamheten.
Genom att alltid vara uppmärksam på intressekonflikter
och, om en intressekonflikt uppkommer, vidta åtgärder
för att hantera den så att kundens intressen inte
skadas. Detta kan bl a innebära att visa att det
föreligger en intressekonflikt och hantera den på ett
omsorgsfullt, vederhäftigt och konsekvent sätt.
Medarbetarnas egna affärer
För att bibehålla förtroendet bland såväl kunder
som allmänheten för Sparbankens verksamhet och
för finansmarknaden i stort har banken fastställt
interna regler för hur anställda får utföra sina
egenhandelsaffärer. Dessa regler finns till för att
förhindra att anställda utnyttjar sin ställning och sitt
kunskapsmässiga övertag om ännu ej offentliggjord
eller konfidentiell information om finansiella instrument
som förvärvats i tjänsten för egen vinning.
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EKONOMISKT ANSVAR
Kapitaltäckning
Sidensjö Sparbank ska skapa lönsam tillväxt och vara
en stabil långsiktig finansiell partner som bidrar till
den lokala samhällsutvecklingen. För oss är det därför
också viktigt att säkerställa och trygga möjligheten att
leva upp till våra åtaganden gentemot våra kunder och
samhälle. Ett mått för att kontrollera bankens stabilitet
är kapitaltäckningsgraden, vilket är ett vanligt
nyckeltal bland banker som Finansinspektionen (FI)
har fastställt krav på samt kontrollerar. FI reglerar hur
mycket kapital en bank minst måste ha för att bedriva
verksamhet, vilket skyddar kundernas och samhällets
intressen, framförallt under tider av finansiell oro.
Genom att ha en tillräcklig nivå av kapital kan vi även
säkerställa möjligheterna till att växa och utveckla vår
verksamhet. Sidensjö Sparbank har ett kapital som
överstiger myndigheternas minimikrav och har därmed
en god motståndskraft i händelse av finansiell oro
samt goda möjligheter att växa tillsammans med våra
kunder.
Finansiering
För Sidensjö Sparbank har inlåningen alltid varit en
väsentlig del av verksamheten. Pengar sparade på
konton, med andra ord inlåning från allmänheten,
finansierar hela bankens utlåning. Majoriteten av all
inlåning är skyddad av statlig insättningsgaranti,
vilket tryggar kundernas medel i tider av finansiell oro.
Upparbetade vinster genom åren utgör också en stor
del av bankens finansiering, vilket bidrar till stabilitet.
Genom inlåning från allmänheten samt upparbetade
vinster kan banken säkerställa en god likviditet, vilket
är nödvändigt för att kunna uppfylla de avtal som
ingåtts med till exempel våra kunder.
Ekonomiskt värdeskapande
Att generera vinster är viktigt för oss som bank för att
kunna bygga motståndskraft inför sämre finansiella
tider men också en nödvändighet för bankens
möjligheter att växa och utveckla sin verksamhet. En
annan väsentlig del i Sparbanksidén är sponsringen
av föreningar och andra ideella verksamheter. Genom
våra årliga vinster har vi kunnat fortsätta bidra till
goda insatser i vår bygd och samhälle. Målsättningen
inför kommande år är att arbeta ännu mer aktivt med
vårt samhällsengagemang genom bland annat årligen
sätta av en större andel medel som är öronmärkta till
sponsring och samhällsnytta.
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Likviditet
Placeringsmässigt övervägs hela tiden möjligheten
att hitta hållbara placeringar för bankens så kallade
överlikviditet. Per 2021-12-31 hade banken placeringar
om drygt 30 miljoner kronor i gröna obligationer, det
vill säga obligationer där kapitalet används till att
finansiera olika miljöprojekt.
Banken som skattebetalare
Banken bidrar till samhället genom flera olika skatter
och statliga avgifter, såsom bolagsskatt, löneskatt,
arbetsgivaravgifter m.m. År 2021 beräknas bankens
totala skatt uppgå till 7,5 mkr och statliga avgifter till
3,2 mkr. De statliga avgifterna, insättningsgarantin och
resolutionsavgiften, är avgifter som bidrar till stabilitet
i det finansiella systemet.

Resultat i korthet
tkr

2021

2020

18 109

15 341

60

-137

18 169

15 204

Räntabilitet på eget kapital

6,57%

5,71%

Kreditförlustnivå

0,00%

0,04%

Resultat före kreditförluster
Kreditförluster
Rörelseresultat

Läs om Sidensjö Sparbanks riskarbete i
årsredovisningen not 3, finansiella risker.
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Välkommen till Sidensjö Sparbank
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Sidensjö
Bredåker 101
895 93 Sidensjö

Telefonnummer och mail
0660-29 45 30
info@sidensjosparbank.se

Skorped
Skorpedsvägen 26
895 97 Skorped

Örnsköldsvik
Örnsköldsgatan 4
891 32 Örnsköldsvik
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