

HÅLLBARHET

Vår syn på hållbarhet
Som en del av det finansiella systemet och grunden i Sörmlands Sparbank verksamhet
främjar vi det långsiktiga sparandet och en sund och hållbar ekonomi, hos såväl den enskilda
individen och företaget som det lokala samhället. Det förhållningssättet för vi med oss i vårt
hållbarhetsarbete.
Sörmlands Sparbank är en del av det finansiella kretsloppet. Genom att ta hänsyn till miljö och sociala risker i vår
verksamhet kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle.
Ansvarstagande kreditgivning är en grundpelare i en
välfungerande bank. Styrelsen i Sörmlands Sparbank har
under året beslutat om en ny kreditpolicy som är vägledande vid beviljande av krediter till företag och privatpersoner.
Hållbarhetsperspektivet ingår som en naturlig och integrerad del i vår kreditverksamhet. Kreditgivningen präglas
av högt uppställda mål på etik, kvalitet och kontroll. Det
gör att vi kan upprätthålla en låg riskprofil och en sund
kreditgivning.
Hållbarhetsfrågorna utgör också en viktig komponent
när det gäller bankens och kundernas kapitalplaceringar.
Vi har ett brett utbud av etiska och miljövänliga fonder via
exempelvis Swedbank Robur.

Affärsetik och antikorruption
Sörmlands Sparbanks arbete utgår från det förtroende
vi har bland kunder och samarbetspartner. Fortsatt
förtroende förutsätter att allt vi gör genomsyras av hög
affärsetik.
På transaktionssidan arbetar Sörmlands Sparbank
med att adressera risker, framför allt kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom systemstöd,
bankens processer och rutiner för kundkännedom och
fortlöpande utbildning av medarbetarna arbetar vi konsekvent och systematiskt för att upptäcka dessa risker i
verksamheten.
Vårt övergripande etikarbete bygger på en tydlig
ansvarsfördelning och en rad styrdokument såsom
etikpolicy.

ANSVARSFULL IN- OCH UTLÅNING

ANSVAR I LOKALSAMHÄLLET

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

ANSVAR FÖR MILJÖN
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Fokus för vårt hållbarhetsarbete
Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på fyra områden som
kretsar kring de olika roller vi har som bank: vårt ansvar i
lokalsamhället och som arbetsgivare, vårt ansvar för miljön och den roll vi har som kreditgivare. Dessa områden,
liksom bankens verksamhet i stort, genomsyras av våra
värderingar som styr både vårt interna arbetssätt och vår
relation till kunderna.
Sörmlands Sparbank präglas av öppenhet och respekt
för alla människors lika värde och rättigheter. Mänskliga
rättigheter kopplat till våra medarbetare redovisas under
avsnittet Sparbanken som arbetsgivare på sid 28-29. För
kunder som vill göra placeringar med hänsyn till mänskliga rättigheter finns ett brett utbud av etiska fonder. I
övrigt omfattar vår hållbarhetsrapport inte detta område,
eftersom merparten av våra kunder verkar i Sörmland och
vår egen verksamhet är lokal.
ANSVARSFULL IN- OCH UTLÅNING
Sörmlands Sparbank är en viktig del av det finansiella
systemet lokalt och har ett ansvar för att främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom ansvarfull kreditgivning
tar vi ansvar för att minska påverkan på människor och
miljö. Eftersom vi också erbjuder ett långsiktigt hållbart
sparande, får vårt och våra kunders förhållningssätt när vi
väljer att placera kapital stor betydelse för utvecklingen i
samhället och för miljön. Vi betraktar därför den indirekta
miljöpåverkan som kommer av kapitalplaceringar som en
betydande miljöaspekt.
 Läs mer om hur vi tar ansvar i vår affär, vid utlåning och
investeringar på sid 24.

ANSVAR I LOKALSAMHÄLLET
Hållbarhetsarbetet i lokalsamhället handlar om att vi verkar som en ansvarsfull finansiell aktör och genom ett aktivt
samhällsorienterat arbete bidrar till att skapa utveckling
och hållbar tillväxt i vårt verksamhetsområde. Vi delar
med oss av vårt överskott som vi återinvesterar i regionen
genom satsningar på näringslivsfrämjande åtgärder,
forskning, ledarskap, ungdom, kultur och idrott. Vi kallar
det för ”Skickar vidare”.
 Läs mer om Skickar vidare på sid 26.

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE
Som arbetsgivare arbetar vi för att skapa en arbetsplats
där alla ska trivas. Sörmlands Sparbank ska präglas av en
öppenhet och tolerans där alla blir lika behandlade oavsett etnisk tillhörighet, ålder, religion eller sexuell läggning.
Som arbetsgivare värnar vi om en god arbetsmiljö och
våra medarbetares hälsa.
 Läs mer om om våra medarbetare på sid 28-29.

ANSVAR FÖR MILJÖN
Frågor som rör miljön möter vi främst genom våra kunder,
exempelvis när de ska investera sina pengar eller låna.
Hållbara fonder är en av våra produkter som bidrar till att
främja miljön. När det kommer till den direkta miljöpåverkan som sparbanken har, är vi sedan 2011 certifierade
som klimatneutrala.
 Läs mer om vårt miljöarbete på sid 31-32.
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Ansvarsfulla affärer
Som en aktör på den lokala finansmarknaden kan Sörmlands Sparbank påverka samhället,
människor och miljön för att bidra till en hållbar utveckling. I finansierings- och investeringsbeslut integrerar vi hållbarhet. Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra
kunder ett ökat mervärde.
Ansvarsfull kreditgivning
Långsiktig sund kreditgivning är en del av vår verksamhet.
Genom en ansvarsfull kreditgivning tar Sörmlands Sparbank ansvar för att minska den påverkan på människor
och miljö som kan uppstå genom våra kunders verksamheter. I huvudsak erbjuder vi krediter till privatpersoner
och företag.
Vi ser inte att hållbarhetsrisker kan separeras från
finansiella risker. Miljöhänsyn, socialt ansvar och affärsetik
ingår därför i den analys av kundens möjligheter och risker
som vi genomför vid varje kreditaffär och som en del av
kredituppföljningen.
Vid utlåning till företag har Sörmlands Sparbank tagit
fram en hållbarhetsanalys som rådgivarna använder för att
analysera olika branschers hållbarhetsutmaningar.
Både kapital- och riskhantering är en integrerad del i
bankens affärsprocesser. Vid alla kreditbeslut tar vi hänsyn
till risker förknippade med den specifika situationen. Genom tydliga processer och kontinuerlig utbildning skapar
vi förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd
förstår sin roll och sitt ansvar. Berörd affärsenhet är alltid
ansvarig för riskanalys och ett korrekt beslutsunderlag. Om
en situation bedöms vara förknippad med stora risker tas
ärendet vidare till sparbankens kreditdelegation.

ekonomiska ställning. Vi erbjuder fonder med miljö- och
etikinriktning om sådana finns utifrån kundens riskprofil.
Genom att samarbeta med marknadsledande aktörer
som har tydliga strategier för ansvarsfull kapitalförvaltning
som Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring,
säkerställer vi att kunderna får ett brett urval av fond- och
försäkringssparande som tar hänsyn till hållbarhet.
Den indirekta miljöpåverkan som kommer av kapitalplaceringar ser vi som en betydande miljöaspekt mot bakgrund av det omfattande kapital som placeras av bankens
kunder i olika fonder.
För att begränsa och kontrollera risktagandet i samband med kapitalplaceringar har Sörmlands Sparbanks
styrelse beslutat om instruktioner för finansförvaltningen.
När det gäller Sörmlands Sparbanks egen kapitalplacering uttrycker bankens kapital- och finanspolicy att finansverksamheten ska åstadkomma en effektiv förvaltning
av sparbankens likviditet under iakttagande av Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker
för kreditinstitut och värdepappersbolag. Dessutom ska
finansverksamheten placera en del av sparbankens likviditet i miljövänliga placeringsalternativ.

Ansvarsfulla investeringar
Sörmlands Sparbank erbjuder kunderna ett långsiktigt
hållbart sparande, bland annat genom direktsparande
via fonder. Eftersom fondbolagen är stora aktieägare har
de stort inflytande och ansvar för hur företagen sköter sin
verksamhet och vilken påverkan det har i ett större perspektiv. Hur banken och bankens kunder väljer att placera
sitt kapital får därför stor betydelse för vårt samhälle och
vår miljö.
De råd som sparbanken ger avseende kunders
kapitalplacering är reglerade bland annat genom lagen
om finansiell rådgivning till konsument och lagen om
värdepappersmarknaden. Dessutom grundar sig vår
rådgivning alltid på spararens riskprofil. Vi erbjuder produkter anpassade utifrån varje kunds förutsättningar och
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Skickar vidare gör gott för bygden
Sörmlands Sparbank ska främja bygden genom att återinvestera en del av överskottet i
regionen genom satsningar på kunskap, tillväxt och integration.
Hittills har vi skickat vidare 112 miljoner kronor till olika
initiativ och verksamheter som på olika sätt bidrar till Sörmlandsregionen. Det vi återinvesterar i regionen bidrar till
tillväxt till fördel för alla i Sörmland.
Goda utbildningsmöjligheter framtidssäkrar en
region. Därför började vi för 17 år sedan skicka vidare
till skolorna. Hittills har vi förmedlat 23 miljoner kronor till
grundskolorna i de fem kommuner där vi är verksamma.
En av dessa satsningar är Kunskapsdagarna som vi har
arrangerat sedan 2005. Dagarna arrangeras för elever i
årskurs 7 och varje år deltar drygt 1 500 elever. Eleverna
får genomföra samarbetsövningar, kunskapsövningar och
övningar för att motverka mobbning. Vi arbetar också med
att utbilda ungdomar i privatekonomi. Det sker genom att
vi besöker gymnasieskolor och högstadiet och föreläser
om privatekonomi. Vi pratar bland annat om saker som är
bra att ha koll på när det är dags att flytta hemifrån eller
när man får sitt första jobb.
Goda idéer leder till tillväxt
Tillväxt kräver goda idéer. Vi vill skapa förutsättningar för
att goda idéer i Sörmland ska kunna förverkligas och leda
till tillväxt, nyetableringar och en bred kompetenshöjning
i regionen. För ungdomar som startar företag inom ramen
för Ung Företagsamhet erbjuder vi kostnadsfria tjänster för
att kunna sköta UF-företagets ekonomi. En annan gren i
vårt stöd för drivna ungdomar är projektet ”Ung Entreprenör” som ger ett startbidrag på 2 000 kronor per person,
men också utbildning, en mentor och tips och stöd under
hela projektet.
Ung Entreprenör-stipendiaten David Wernersson
är ett roligt framgångsrikt exempel. Genom sitt företag
Nyköping för alla har han skapat samarbeten inom olika
samhällsprojekt i Nyköpingsområdet. Idén är att främja
utbildning, hälsa och skapa bättre integration genom
aktiviteter som läxhjälp och fotbollsläger.
Vi bidrar också till att skapa bra förutsättningar för att
förverkliga idéer genom att erbjuda projektpengar till
uppfinningsrika medborgare. Skolor liksom privatpersoner
och föreningar är alla välkomna att söka och under året
har vi bland annat beviljat stöd till projekt inom integration.
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Sponsrar föreningslivet
Utöver Skickar vidare sponsrar också sparbanken ett stort
antal föreningar framför allt med barn- och ungdomsverksamhet. Under 2017 fick ett stort antal föreningar ekonomisk sponsring från Sörmlands Sparbank. Ett exempel är
IFK Nyköping.
Stolt mat i Sörmland
Intresset för bra, nyttig och närodlad mat växer. I Sörmland
startas allt fler företag kring odling och livsmedelsprodukter. För att uppmuntra denna positiva utveckling, som
omsätter över 6 miljarder kronor i 3 300 sörmländska
företag och som sysselsätter fler än 11 000 personer, är
Sörmlands Sparbank med och samfinansierar projektet
Stolt mat i Sörmland.
Projektet riktar sig till alla som på ett eller annat sätt
arbetar med mat – från beslutsfattare till grönsaksodlare.
Stolt mat i Sörmland anordnar samtal, utbildningar och
evenemang mellan alla inblandade aktörer och är ett forum för idé- och kompetensutbyte. Som en del av arbetet
har STOLT Matmagasin tagits fram en gång per år sedan
2014. 2017 års upplaga togs fram i 20 000 exemplar och
översattes för första gången till engelska.
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»Unga människor behöver
lära sig om privatekonomi.
Att jag i mitt jobb på banken
får möjlighet att vara ute
på skolorna är bra för ungdomarna men också för
samhället.«
Alexander Flygare,
ungdomsansvarig på Sörmlands Sparbank
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Sparbanken som arbetsgivare
För att skapa goda förutsättningar för att våra medarbetare ska trivas och känna att de växer
arbetar vi aktivt med ledarskap och kompetensutveckling.
Ansvarsfullt ledarskap och medarbetardialog
I takt med att våra medarbetare utvecklas, kommer vi som
bank också att växa. Varje chef i banken har ett ansvar att
skapa engagemang och motivation hos medarbetarna.
Våra kunder ska alltid möta medarbetare som känner att
de trivs på sitt jobb och att de vill göra sitt bästa för att
hjälpa kunden.
Ledarskapet har en nyckelroll när det gäller att ta
initiativ, genomföra förändring, sprida information, sätta
mål och kontinuerligt följa upp gruppens och enskilda
medarbetarens utveckling. Det handlar om att ge varje
medarbetare rätt förutsättningar för att ta nästa steg.
En stor del av ledarskapet handlar om coachning,
alltså att individen får konstruktiv återkoppling på sina
arbetsinsatser. Syftet med dessa så kallade dialogtillfällen

är att få fram det bästa hos varje medarbetare och att
tidigt känna in om något inte står rätt till.
Under 2017 genomförde sparbanken en kompetensoch medarbetarundersökning. Resultatet var något sämre
än föregående undersökning 2015, men mot bakgrund
av de förändringar som banken genomgått de senaste två
åren är utfallet inte överraskande eller på något sätt alarmerande. Svarsfrekvensen på 96 procent visar på ett högt
engagemang. Undersökningen understryker den stolthet
som finns över att arbeta i Sörmlands Sparbank samtidigt
som den interna samverkan framhålls som särskilt stark.
De förbättringsområden som vi kommer att fokusera på
under 2018 är att utveckla personliga mål, ledarskap och
samarbete samt förbättra internkommunikationen för ökad
förståelse för bankens strategi och vision.

 SÖRMLANDS SPARBANKS
VÄRDERINGAR

•
•
•
•
•

Kunniga
Omtänksamma
Skickar vidare
Tillgängliga
Håller löften
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Fördelning kvinnor och män: totalt, ledning och styrelse

173

8
Totalt i banken

6
Ledning

Styrelse

Män – 47 st

Män – 5 st

Män – 3 st

Kvinnor – 126 st

Kvinnor – 3 st

Kvinnor – 3 st

Kompetens och utveckling
Kompetenta medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att fortsätta
utvecklas i takt med att de växer i sina roller, eller när de
vill pröva på nya arbetsuppgifter. Inte minst gäller detta för
att vara en god rådgivare som förstår kundens specifika
förutsättningar och krav. Vi behöver också kunna attrahera
rätt kompetens.
Sörmlands Sparbank erbjuder kontinuerliga utbildningar, både fysiska och digitala. Dessutom erbjuder vi
webbutbildningar i samarbete med Swedbank. Ett stort
antal medarbetare har under året genomgått miljö- och
säkerhetsutbildningar samt obligatoriska utbildningar i
Swedsec och investeringsrådgivning. Dessutom har berörda chefer och medarbetare utbildats i de nya reglerna
motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism
och MiFID II.
Arbetsmiljö och hälsa
Som arbetsgivare värnar vi om en god arbetsmiljö och
medarbetarnas hälsa. Vårt fokus ligger på förebyggande
insatser, att förekomma risker för fysisk och psykisk ohälsa
och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö där
alla medarbetare trivs.
Alla har ett eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Cheferna i banken har ett särskilt ansvar för den
psykosociala hälsan och för att säkerställa att bankens
nolltolerans mot kränkande särbehandling följs. Vårt arbete
med arbetsmiljöfrågor bygger på vår arbetsmiljöpolicy.
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Mångfald och likabehandling
För att skapa en dynamisk arbetsmiljö och bästa resultat
är det viktigt att människor med olika erfarenhet, kunskap
och bakgrund möts. För Sörmlands Sparbank är mångfald
och jämställdhet självklart – för gruppdynamiken och för
att på bästa sätt möta våra kunder.
Vårt långsiktiga arbete med mångfald och likabehandling bygger på vår policy för jämställdhet och mångfald
och en årlig jämställdhets- och mångfaldsplan. Vi arbetar
aktivt och förebyggnade med dessa frågor och har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier.
Oegentligheter och överträdelser av bankens policyer och
andra oegentligheter ska anmälas till närmaste chef, funktionen för regelefterlevnad, skyddsombud, företagshälsovården och rapporteras in via särskilt visselblåsarsystem.

Ideellt samarbete med Volontärbyrån
Sörmlands Sparbank har sedan flera år ett samarbete med Volontärbyrån där medarbetare i
banken får möjlighet att använda tre arbetstimmar
i månaden av sin arbetstid för att engagera sig
ideellt.
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»Styrelsen är väldigt mån
om att lyssna och ta tillvara
den kunskap som jag tar
med mig till våra möten.«

Under året har medarbetare på banken arbetat mycket med implementeringen av det
fjärde penningtvättsdirektivet (AML 4). Regelverket trädde i kraft den 1 augusti 2017.
Bettina Johansson en av medarbetarna som har haft en viktig roll i arbetet.
AML står för Anti Money Laundering och är den engelska termen för det arbete som alla banker gör för att
förhindra penningtvätt. Fjärde penningtvättsdirektivet
innebär bland annat att bankerna ska samla in mer
information om kunderna och deras bakgrund.

Dessutom träffar flera av de som arbetar med penningtvättsfrågor på Sörmlands Sparbank personer
från andra sparbanker och Swedbank för att diskutera
aktuella frågor var sjätte vecka. Det är ett mycket bra
samarbete som gör att vi tillsammans håller oss à jour.

Berätta lite om arbetet som det nya regelverket har
inneburit.
– Det har varit ett stort projekt som involverat många
delar av banken. En viktig del var att utbilda alla
anställda i banken. Särskilt de som arbetar nära
kunderna. De måste ha kunskap och förståelse för
hur rutiner och de dagliga arbete förändras i och med
de nya reglerna.

Du arbetar också som personalrepresentant i bankens styrelse. Hur är det?
Det är väldigt lärorikt och spännande, även om det är
utmanande. Arbetet i styrelsen gör också att jag fått
en bättre förståelse för allt som händer i banken och
det ger mig en möjlighet att påverka och att förmedla
mina kollegors åsikter till styrelse och ledning. Styrelsen är väldigt mån om att lyssna och ta tillvara den
kunskap som jag tar med mig till våra möten. Det gör
att jag tar mitt uppdrag på stort allvar.

Hur har kunderna informerats?
Våra rådgivare har varit en viktig kanal för att berätta
om förändringarna, men vi har också satt ut informativa
roll-ups i miljöer där våra kunder vistas. Allt för att våra
kunder ska informeras på ett förtroendeingivande sätt.
Regelverk på ditt område förändras löpande. Hur
arbetar ni på banken för att hålla er uppdaterade i
frågorna?
Vi håller oss uppdaterade genom att läsa mycket.
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Avslutningsvis, vad är det bästa med att arbeta på
Sörmlands Sparbank?
Det bästa är att det finns en enorm styrka och gemenskap i banken, det finns en vilja att kraftsamla och ta
i när det behövs. Dessutom är det positivt att banken
finns så nära samhället. Jag tycker det är fint att mina
barns sportklubbar sponsras av banken och att den
bidrar till deras skola.
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Vårt interna miljöarbete
Sörmlands Sparbank verkar nära lokalsamhället – en roll som innebär att vi känner ett stort ansvar för vår gemensamma miljö. Det gör att vi vill ta beslut som är genomtänkta och som inte
riskerar att bidra till kortsiktiga lösningar med negativ inverkan, varken på miljön där vi verkar
eller på miljön i stort.
Som tjänsteföretag har vår verksamhet en begränsad
direkt påverkan på miljön. Vi prioriterar ändå frågan och vi
vill bedriva verksamheten på ett sätt som minimerar vårt
ekologiska avtryck.
Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015
Sörmlands Sparbank har bedrivit ett aktivt miljöarbete i 15
år. För att hantera frågorna systematiskt certifierade vi oss
enligt den internationella standarden som reglerar miljöledningssystem, ISO 14001, redan 2005. Vi blev därmed en
av de första bankerna i Norden att få denna certifiering. År
2011 blev banken godkänd som Klimatneutralt företag.
Under 2017 passerades ytterligare en milstople för
vårt miljöarbete genom att vi lät genomföra en revision för
omcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2015 och vi är nu
certifierade enligt den nya standarden. Det ser vi som ett
kvitto på vårt engagemang i miljöfrågan.
Sörmlands Sparbank har tydliga riktlinjer för hur alla
medarbetare ska arbeta med miljöfrågor, bland annat i
form av en miljöpolicy. Våra certifieringar ger ett tydligt
ramverk för att arbeta med miljöfrågorna på ett systematiskt sätt. Miljöledningssystemet ger stöd kring kravställande, riskhantering och strategiska beslut. Sammantaget
har arbetet resulterat i att Sörmlands Sparbank i dagsläget har ett miljöarbete som är väl integrerat i verksamheten och som kontinuerligt följs upp.
Vi har identifierat ett antal relativa miljöaspekter utifrån
vår verksamhet. Våra miljömål utgår från dessa och beaktar risker och möjligheter, ekonomiska förutsättningar och
synpunkter från våra intressenter. Miljömålen ska så långt
som möjligt integreras i bankens verksamhetsprocesser
och granskas, revideras och fastställas av bankens företagsledning. Det gör att vi kan driva miljöarbetet framåt.
Miljömål som klimatneutralt företag
Som klimatneutralt företag strävar vi efter att minska vår
klimatpåverkan. Det gör vi genom att kompensera för den
koldioxidpåverkan banken orsakar. För år 2017 kompenserar vi för utsläpp motsvarande 73 ton genom vårt samarbete med Safe Water and Cooking Project i Kenya.

31 |

Sörmlands Sparbank har genomgått Respects klimatprogram som ett led i att bli ett klimatneutralt företag.
Programmet följer FN:s definition för klimatneutralitet och
klimatberäkningarna görs enligt internationell standard,
det så kallade GHG Protocol (Greenhouse Gas).
Varje år köper Sörmlands Sparbank in förbrukningsvaror och produkter från en rad olika leverantörer. Inköpta
varor kan ha stor miljöpåverkan bland annat genom
energikrävande tillverkning och användning av ändliga
råvaror. För att minska vår totala miljöpåverkan måste våra
leverantörer efterleva bankens regler och vår strävan att
minska miljöpåverkan. Genom att göra miljöbedömningar
av våra leverantörer får vi bättre underlag och vårt andra
miljömål för 2017: Alla företag vi handlar med, till ett värde
av 100 000 kronor eller mer, ska vara leverantörsbedömda. Sponsringsavtalen är undantagna.
Utöver specifika miljömål för 2017 har Sörmlands
Sparbank ett antal uppföljningsmål. För 2017 omfattar de
områdena elförbrukning, inomhusklimat, papper, tjänsteresor och kunders kapitalplacering.
 Läs mer om våra miljömål på nästa sida.

Så uppmärksammar vi Världsmiljödagen
Världsmiljödagen är ett initiativ som drivs av FN:s
miljöprogram och inträffar varje år den 5 juni.
Sörmlands Sparbank har sedan 2008 uppmärksammat denna dag. I år gjorde vi det genom att dela ut
miljövänliga påsar på våra kontor. Plast i naturen är
ett stort miljöproblem och bara i Sverige använder vi
1,3 miljarder plastpåsar varje år. Genom att ersätta
plastpåsarna med miljövänliga alternativ som kan
återanvändas bidrar vi och våra kunder till en mer
hållbar värld.
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HÅLLBARHET

Miljömål 2017
Klimatpåverkan
Genom arbetet med Klimatneutralt företag ska banken
sänka sina utsläpp av klimatpåverkande ämnen. Målet
är att sänka utsläppen från föregående års utsläppsnivå.
Under året har banken orsakt direkta usläpp motsvarande
170 ton. Den indirekta klimatpåverkan, som vi kompenserar
för, uppgick till 73 ton. Motsvarande siffror för 2016 var 208
ton i direkta utsläpp och 79 ton i indirekta utsläpp.

Bankens direkta och indirekta
klimatpåverkan

Bankens el- och värmeförbrukning
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Leverantörsbedömningar
Alla företag vi handlar med, till ett värde av 100 000 kronor
eller mer, ska vara leverantörsbedömda. Det innebär att de
ska efterleva bankens regler liksom vår strävan att minska
miljöpåverkan. Målet var att 60 procent av dessa företag
skulle vara bedömda per den 31 december 2017. Utfallet
visar att 48 procent har bedömts. Det motsvarar en måluppfyllnad om 80 procent.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till sparbanksstämman i Sörmlands Sparbank, org. nr 516401-9639
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 22-32 och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten.

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt
uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 22 mars 2018
KPMG AB
Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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