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1. Syfte
Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (Banken) i samverkan med
sina fyra stiftelser (Forskning och Utbildning; Näringsliv och Kultur; Ungdomsboende; och för
Häveröbygdens utveckling) avser att verka för en hållbar utveckling och ta sitt
samhällsansvar. Hållbarhetsarbetet handlar här såväl om att leva upp till lagkrav och
formella regler, som att vidta frivilliga åtgärder i förverkligandet av bankens vision. Riktlinjen
ska säkra att Bankens efterlevnad av
•
•
•

Disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) som bl a reglerar hur finansiella
rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer
FN:s principer för ansvarstagande bankverksamhet
FN:s Global Compact
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Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för Bankens kunder och allmänhet.

2. Bakgrund – Agenda 2030, de 17 globala målen och Parisavtalet
Att säkra en hållbar utveckling och bromsa klimatförändringarna är två av vår tids största
utmaningar. För Roslagens Sparbanks hållbarhetsarbete är därför utgångspunkten dels
Parisavtalet, där deltagande länder förbinder sig att hålla den globala temperaturökningen
långt under 2 grader, dels FN:s Agenda 2030 där världens länder åtagit sig att fram till 2030
utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder;
att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga
rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Men också att skapa förutsättningar för
en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete. För Agenda 2030 är
17 globala mål uppsatta:

a. FN Global Compact
Roslagens Sparbank har sedan 2008 varit en del av FN:s Global Compact och dess tio mål
kopplade till mänskliga rättigheter.
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b. Ansvarstagande bankverksamhet
Banken har vidare skrivit under FN-initiativet om ansvarstagande bankverksamhet (UN
Principles för responsible banking). Det innebär åtagande om att fram till och med 2025:
• Anpassa verksamheten i linje med Parisavtalet, Agenda 2030 och de 17 globala
målen
• Löpande stärka sin positiva påverkan för en hållbar utveckling, och reducera negativ
påverkan
• Samarbeta med kunder och andra intressenter och uppmuntra deras
hållbarhetsabete
• Implementera principerna genom effektiv styrning och en ansvarstagande kultur
• Transparent redovisa positiv/negativ påverkan och effekterna av hållbarhetsarbetet

3. Mål för hållbarhetsarbetet
Bankens hållbarhetsarbete ska bidra till
•
•
•

Bankens vision
Att Parisavtalets klimatmål uppnås
Stadig och positiv utveckling mot de 17 globala målen

Mål nr 8 om arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt handlar bland annat om att säkra tillgång
till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla – det vill säga grunden för
bankens verksamhet!
Banken ska i övrigt beakta samtliga globala 17 mål men eftersom de inte är avgränsade
boxar, trots att de illustreras så. Snarare är varje mål en kugge i ett maskineri med målet att
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att göra det
samma.
Då vissa mål är mer tydligt kopplade till bankens och stiftelsernas verksamhet än andra och
mer akuta att uppfylla, ska banken under avgränsad tid särskilt kraftsamla på olika
fokuspaket av mål, samtidigt som arbetet ska fortsätta på stor bredd mot alla mål.
Initialt fokuserar banken därför, utöver mål 8 ovan, på
•

Mål 7: Hållbar energi

•

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

•

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
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•

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbarhetsarbetet ska samtidigt
•
•

Säkra efterlevnad av regelverken inom EU:s aktionsplan för hållbara finanser, dvs
Disclosureförordningen och tillkommande regler.
Bedrivas i linje med FN-principerna om ansvarstagande bankverksamhet

4. Detaljmål och inriktning för genomförande
a. Tre huvudperspektiv
Hållbarhetsarbetet ska bedrivas i tre huvudsakliga perspektiv:
1. I rollen som företag, arbetsgivare, fastighetsägare, medarbetare etc – främst Bankens
ansvar
2. I relationen med kunder i rollen som bank, dvs finansiell rådgivare och investerare –
främst Bankens ansvar
3. Som en del av lokalsamhället Roslagen och strävan mot bankens vision – Stiftelsernas
och Bankens ansvar

b. Samverkan med intressenter
I linje med principerna för ansvarstagande bankverksamhet strävar Banken ständigt efter att
involvera intressenter ur alla tre perspektiv för att uppnå en hållbar utveckling av
verksamheten som är i linje med agenda 2030 och det lokala samhällets önskemål.
Huvudsakliga intressenter är här kunder, medarbetare, lokalsamhälle och föreningar,
Bankens stiftelser, leverantörer, kommunen, myndigheter, media, Sparbankernas
Riksförbund och Swedbank.
Intressentanalysen ses över och uppdateras årligen. Input från intressenter skall löpande
samlas och kategoriseras utifrån datum, intressentgrupp och huruvida input behöver
hanteras brådskande. Minst en gång per år ska Banken aktivt efterfråga input från
intressenter via sina kanaler inför den årliga sammanställningen.

c. Styrelsens ansvar
Utöver vad som ovan sagts, ska Bankens styrelse:
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•
•
•
•

Årligen fastställa bankens största/viktigaste positiva respektive negativa
hållbarhetspåverkan idag
Årligen prioritera ett urval av de 17 målen och formulera specificerade delmål för
dessa
Samverka med bankens stiftelser för största möjliga samstämmighet i
hållbarhetsarbetet
Delegera genomförande av bankens hållbarhetsarbete till VD, som därmed ska ta
fram operativ hållbarhetsplan i linje med vad som sagts ovan om mål och inriktning

5. Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsarbetet redovisas enligt ovan och med särskild hänsyn till åtagandena i FN:s
principer för ansvarstagande bankverksamhet i en årlig hållbarhetsredovisning. VD ansvarar
för framtagandet av denna.

6. Uppföljning och rapportering
VD rapporterar Bankens hållbarhetsarbete (den operativa hållbarhetsplanen) till styrelsen
vid två tillfällen under året utöver hållbarhetsredovisningen.
Stiftelserna rapporterar sitt hållbarhetsarbete till styrelsen vid två tillfällen under året.

7. Fastställelse och revidering
Denna riktlinje ska revideras av handläggaren och fastställs av Styrelsen årligen.

8. Bilaga
Sammanställning över Bankens och Stiftelsernas aktiviteter och engagemang 2020.
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