Hållbarhetsrapport 2018

Innehåll
3

VISION OCH AFFÄRSMODELL

6

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

10 SAMHÄLLSENGAGEMANG
14 ANSVARSFULL AFFÄR
16 ANSVARSFULL ARBETSGIVARE
19 MILJÖPÅVERKAN
22 INTRESSENTER OCH SAMARBETEN

14

10

Sörmlands Sparbank tar en del av vinsten och satsar på sånt som gör gott för bygden.
Det gör vi för att Sörmland ska växa och fortsatt vara attraktivt att besöka, bo och verka i.

I finansierings- och investeringsbeslut integrerar vi hållbarhet.
Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affärer ger våra
kunder ett ökat mervärde.

SÖRMLANDS SPARBANK
HÅLLBARHETSRAPPORT 2018
Detta är Sörmlands Sparbanks hållbarhetsrapport för 2018. Här beskriver vi
vårt hållbarhetsarbete och hur vi är med
och bidrar till förutsättningar för att skapa
ett långsiktigt värde för våra kunder och
bygden vi verkar i. Sörmlands Sparbanks
hållbarhetsrapport 2018, enligt 6 kap. 10 §
i årsredovisningslagen (1995:1554),

16

Sörmlands Sparbank värnar om en god arbetsmiljö och
medarbetarnas hälsa. Alla ska trivas och utvecklas i jobbet.

 VÅR VISION
Vi gör det möjligt för människor och företag i Sörmland
att växa.
 VÅR AFFÄRSMODELL
Sörmlands Sparbanks affärsmodell grundar sig på
sparbanksidén. Värdekedjan i sin enklaste form består av
att sparande omvandlas till utlåning som i sin tur bidrar till
att människor kan förverkliga sina drömmar, företag kan
investera och växa och att lokalsamhället kan utvecklas.
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OM SÖRMLANDS SPARBANK

En modern och lokal bank
Idén om en bank som främjar sparande och verkar för en
positiv utveckling i det lokala samhället föddes för mer
än 200 år sedan. Sörmlands Sparbank lever fortfarande
med sund ekonomi och engagemang för lokalsamhället
som grundbultar i allt vi gör. Men våra kunders beteende
förändras. Allt fler vill möta oss i nya kanaler och de vill ha
nya, smarta digitaltjänster. Därför följer vi med och arbetar
för att modernisera banken.
Den grundläggande sparbanksidén var att göra det
möjligt också för fattiga människor att spara de små slantar
de kunde undvara, se dem växa och så småningom använda dem för sin egen ekonomiska utveckling. Om verksamheten gav ett överskott, skulle det som inte behövdes
för att säkra bankens framtid, gå tillbaka till människorna i
bygden genom välgörenhet av olika slag. Precis som sparbankerna på den tiden vill vi bidra till att människor förstår
och kan utveckla sin ekonomi.
Vi förklarar vad regelbundet sparande ger, erbjuder
effektiva betallösningar och finns tillhands vid de stora
händelserna i livet, som när det är dags att investera i en

bostad. På samma sätt finns vi där för företagen, stora
som små. Våra produkter och tjänster ska göra bankärendena så enkla och smidiga som möjligt, så att företagarna
kan lägga energin på sina verksamheter. Och precis som
för 200 år sedan stannar inte vårt uppdrag vid att bedriva
bankverksamhet.
Genom vårt samhällsengagemang ger vi tillbaka till
samhället vi verkar i. Vi vill bidra till ett Sörmland som är
attraktivt att besöka, leva och verka i. Det motiverar oss att
skänka pengar till skola, kultur, idrott och näringsliv. Det
som är bra för människorna och regionen är också bra för
banken. Vi är en del i ett kretslopp för en hållbar utveckling
av Sörmland.
Det viktigaste är att våra kunder har en sund och trygg
ekonomi. Men vi vill också fortsätta att ta en aktiv roll i utvecklingen av Sörmland. I slutändan är det alla våra kunder
i banken som är med och bidrar till att skapa förutsättningar
för en positiv samhällsutveckling. Sparbanksidén lever
vidare och vi är stolta och glada över allt vi tillsammans
med bankens kunder skapat under årens lopp.

Malmköping, Kungsgatan 24
Flen, Drottninggatan 1
Katrineholm, Köpmangatan 11

Vingåker, Bondegatan 14

Oxelösund, Järntorget 2
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Nyköping, Östra Storgatan 1
Östra Storgatan 3
Västra Storgatan 9
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OM SÖRMLANDS SPARBANK

Vi vill ge alla kunder en positiv bankupplevelse.
Den digitala utvecklingen öppnar många möjligheter, men vi har förståelse för att alla inte kan
eller vill ta till sig ny teknik. I våra banklokaler
finns kunddatorer och kunniga rådgivare som
kan hjälpa den som vill komma igång med
digitala banktjänster.
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VÅRT HÅLLBARTSARBETE

Sparbanken en del av samhället
Vi står inför ett nödvändigt skifte till ett mer hållbart samhälle, där vi behöver tänka nytt
och förändra etablerade strukturer och arbetssätt.
För oss som modern sparbank har hållbarhetsarbetet
många dimensioner, och det är självklart att vi ska vara
med och bidra till en framtid som är bra för såväl banken
som kommande generationer.
Sörmlands Sparbank är en del av det finansiella kretsloppet och därmed en viktig del av samhället lokalt och
globalt.

Vi har valt att dela in vårt hållbarhetsarbete i fyra områden
som kretsar kring de olika rollerna vi har som bank; vårt
ansvar i lokalsamhället, vårt ansvar som arbetsgivare, vårt
ansvar som finansiär och vår egen påverkan på miljön.
Hela bankens verksamhet genomsyras av våra värderingar,
de styr både vårt interna arbetssätt och vårt agerande
gentemot kunder och omvärld.

ANSVAR I LOKALSAMHÄLLET

ANSVARSFULL AFFÄR

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

ANSVAR FÖR MILJÖN
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VÅRT HÅLLBARTSARBETE

Alla som arbetar i banken ska ha kunskap om
skyldigheter och vad som förväntas i olika
situationer. Samtliga medarbetare genomför
årligen relevanta utbildningar. En del utbildningar
uppdateras löpande och andra är obligatoriska
och genomförs varje år.

Etik och moral
Vårt arbete med etik, moral och regelefterlevnad är en
integrerad del i vår verksamhet. Vårt arbete utgår från det
förtroende vi har bland kunder, samarbetspartner och
leverantörer. Fortsatt förtroende förutsätter att vi agerar
och uppträder professionellt med hög moral och etiskt
ansvarstagande. Det kan innebära att vi kräver att våra
kunder och leverantörer uppträder på ett sätt som är
förenligt med sparbankens värderingar. Eller att vi ställer
frågor om pengars ursprung. Att förhindra att banken
utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism är
viktigt för bankens förtroende på finansmarknaden, men
också för den allmänna brottsbekämpningen. Vi arbetar
aktivt med förebyggande åtgärder mot penningtvätt,
finansiering av terrorism, korruption och för att förhindra
finansiell brottslighet.
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All misstänkt verksamhet anmäls till berörda myndig
heter. Vi avstår från affärer, uppdrag och handlingar som
inte ligger i linje med bankens regelverk eller förhållningssätt, eller av annan anledning riskerar att påverka förtro
endet för banken negativt.
Hur banken ska bedriva sin verksamhet på ett hållbart
sätt framgår ibland annat i bankens policyer och instruktioner
för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
etik, uppförandekod, miljö, miljöledningssystem, klagomål,
incidentrapportering och visselblåsning. Samtliga medarbetare genomför årligen relevanta utbildningar. En del
utbildningar uppdateras löpande och andra är obligatoriska
och ska genomföras varje år. Alla som arbetar i banken ska
ha kunskap om skyldigheter och vad som förväntas i olika
situationer.
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Mänskliga rättigheter
Banken har nolltolerans mot kränkningar av mänskliga
rättigheter. Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i banken.
Vårt arbetssätt och vår styrning gällande mänskliga
rättigheter syftar till en ansvarsfull och långsiktigt sund
affärsverksamhet där mänskliga rättigheter integreras i
beslutet. Alla kunder, medarbetare och samarbetspartner
ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning och etnisk bakgrund. Banken ska verka för att
diskriminering inte förekommer och att vi främjar mångfald
och jämställdhet och värnar om goda arbetsförhållanden.
Vi bedömer risken för kränkningar av mänskliga rättigheter
i relationen med medarbetare och kunder och beaktar
eventuell påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärs
beslut. Trots ett tydligt och väl underbyggt arbete kan
kränkningar ske. Om bankens verksamhet skulle innebära
en direkt kränkning av mänskliga rättigheter åtar vi oss att
gottgöra eller råda bot på situationen.
Korruption
Sörmlands Sparbank tar ett aktivt ställningstagande mot
alla former av korruption. Som bank är vi beroende av
marknadens och kundernas förtroende. Då krävs det att
vi agerar och uppträder professionellt med hög moral och
etiskt ansvarstagande. Det kan innebära att vi kräver att
våra kunder och leverantörer uppträder på ett sätt som är
förenligt med bankens värderingar, eller att vi ställer frågor
om pengars ursprung.

Det ställer höga krav på att sparbanken bedriver ett
integrerat antikorruptionsarbete med hög transparens.
Korruption, att makt missbrukas för personlig vinning,
undergräver demokratin och skyddet för mänskliga rättig
heter, fördjupar fattigdom, skadar handel och minskar
förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Banken strävar efter att förhindra korruption
och tolererar inte under några omständigheter att blir förknippad med korruption. Vi har interna regler och rutiner
gällande etik, intressekonflikter och uppdrag vid sidan av
tjänsten. Alla sidouppdrag ska godkännas enligt bankens
regelverk. Vi har ett strukturerat arbetssätt för att förebygga
kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption,
däremot inga KPI:er.
Vi påverkar vår omvärld
Hållbarhetsfrågorna utgör också en viktig komponent när
det gäller kunders kapitalplaceringar. Kunderna väljer idag
med omsorg och har blivit mer medvetna om hur deras val
påverkar omvärlden. Banken erbjuder flera hållbarhetsfonder som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö, etik med
mera.
Ansvarstagande kreditgivning är grundpelaren i en väl
fungerande bank. Bedömning av hållbarhetsrelaterade
frågor är en viktig del i all kreditgivning. Genom en ansvars
full utlåning kan banken vara med och indirekt påverka
kundernas hållbarhetsrisker, till exempel risker relaterade
till korruption, påverkan på mänskliga rättigheter och miljö
i den egna verksamheten.

Samhället

Banken

Kunden

Ans

sfull arbetsgiv
svar
are
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i lokalsamh
älle
svar
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t

arsfull affär
Ansv

Vår affärsmodell är att tillsammans med våra kunder
bidra till ett bättre lokalsamhälle. Vi återinvesterar en
del av bankens överskott i bland annat satsningar på
näringslivsfrämjande åtgärder, forskning, miljö, ledarskap, ungdomar, kultur och idrott.

va r f ö r m i l j ö n

8 |

SÖRMLANDS SPARBANK HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRT HÅLLBARTSARBETE

Fia Öhrman jobbade många år i Stockholm.
Trött på pendlandet vågade hon för drygt ett
år sedan satsa på att starta egen blomsteraffär hemma i Katrineholm. I min lilla värld
av blommor är ett paradis för dig som vill
inreda med växter och blommor. Inspireras
av alla vackra blommor och av en ung, modig
entreprenör som såg möjligheter i Sörmland.
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ANSVAR I LOK ALSAMHÄLLET

Vårt samhällsengagemang
Sörmlands Sparbank gör gott för bygden. Vi tar en del av vår vinst och satsar på sånt
som gör gott för bygden. Det gör vi för att bidra till ett Sörmland som är attraktivt att besöka,
bo och verka i.
Ända sedan 1832 då banken blev till, har vi medverkat till
att främja en sund och hållbar ekonomi hos såväl den enskilda individen och företaget som det lokala samhället. Det
som är bra för människorna och regionen där våra kunder
bor är också bra för banken och lokalsamhället i stort.
Sörmlands Sparbank är ingen vanlig bank. Vi har inga
aktieägare som kräver utdelning. Istället kan vi ta en del
av vår vinst till samhällsnyttiga satsningar som stärker
regionens och ortens attraktionskraft inom bankens
verksamhetsområde.
Vi stödjer barn och ungdomar
Sparbanken samhällsengagemang för grundskolorna
påbörjades 1999 och har sedan dess utökats till att också
omfatta utvecklingsprojekt inom exempelvis näringsliv, kultur och miljö. Hittills har vi stöttat med 119 miljoner kronor
till olika initiativ och verksamheter som på olika sätt bidrar
till lokalsamhället.
Goda utbildningsmöjligheter framtidssäkrar en region.
Därför började vi för 18 år sedan bidra till skolprojekt
som skapar möjlighet till lärorika studiebesök och andra
utvecklande upplevelser. Över 6 000 skolbarn fick ta del
av dessa upplevelser under 2018. Sedan starten har vi
förmedlat 26 miljoner kronor till grundskolorna i de fem
kommuner där vi är verksamma.
En annan satsning är Kunskapsdagarna som vi har arran
gerat sedan 2005. Varje höst bjuds alla sjundeklassare
in till kunskapsdagar för att stärka samarbetet och öka
gemenskapen. Varje år deltar cirka 1 500 elever. Ett annat
exempel är vårt samarbete med Friends för att motverka
mobbning och utanförskap i skolan. Vi har också under ett
flertal år gjort det möjligt för elever och lärare i grundskolan
att få tillgång till Nationalencyklopedin digitalt.
Vi utbildar ungdomar i privatekonomi. Det sker genom
att vi föreläser om privatekonomi för elever i högstadiet
och gymnasiet. Vi pratar bland annat om hur du själv kan
påverka din ekonomi genom att göra olika val och om
saker som är bra att ha koll på när det är dags att flytta
hemifrån eller när man får sitt första jobb. Under 200 föreläsningar har drygt 5 000 elever i årskurs nio fått föreläs-
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ningar i privatekonomi tack vare Sörmlands Sparbank. Vår
ungdomsansvarige Alexander Flygare är bland de flitigaste
föredragshållarna när det gäller att prata privatekonomi
med ungdomar.
Sparbankmiljonen – 1 000 000 kronor till kultur och
idrottsföreningar
Sparbanksmiljonen är en ny satsning för att stötta förenings
livet inom kultur och idrott och samtidigt bidra till en sund
och hållbar ekonomi för våra privat- och företagskunder. I
sparbanksmiljonen blir våra kunder engagerade i bankens
samhällsengangemang genom att välja vilken kultur- eller
idrottsförening som banken ska skänka 500 kronor till.
Totalt kommer Sörmlands Sparbank att skänka 1 000 000
kronor.
Sörmlands Sparbanks kulturpris
Författaren Kerstin Ekman tilldelades Sörmlands Sparbank första kulturpris. Kerstin Ekman har bland annat
skrivit romansviten Kvinnorna och staden som berättar om
kvinnornas historia i Katrineholms stad, där Kerstin vuxit
upp. Kerstin Ekman har utsetts till mottagare av Sörmlands
Sparbanks kulturpris med motiveringen ”För en författargärning som för alltid levandegjort Sörmlands historia och
kvinnornas drivande roll i framväxten av Katrineholm. För
en unik förmåga att skildra enskilda individers levnads
öden på ett sätt som slår an en sträng av identifikation och
hågkomst hos var och en av oss.”
Kerstin Ekman tog emot kulturpriset på premiären av
det musikaliska berättardramat Kvinnorna och staden vid
Lokstallarna i Katrineholm. Pristagaren får 25 000 kronor
och ett konstverk formgivet av silversmeden Anna-Stina
Åberg från Nyköping.
Sörmlands Sparbanks kulturpris ska uppmärksamma
engagerade personer inom kulturlivet som har berikat,
stimulerat eller utfört en värdefull kulturgärning i vår
region.
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Goda utbildningsmöjligheter framtidssäkrar
en region. Därför började vi för 18 år sedan
bidra till skolprojekt som skapar möjlighet till
lärorika studiebesök och andra utvecklande
upplevelser. Över 6 000 skolbarn fick ta del
av detta under 2018.

Goda idéer som leder till positiv och långsiktig utveckling
för Sörmland
Tillväxt kräver goda idéer. Vi är med och stöttar attraktions
höjande aktiviteter och insatser som skapar förutsättningar
för tillväxt, nyetableringar och kompetenshöjning i regionen.
Vi bidrar till utvecklingsidéer som leder till långsiktig och
positiv utveckling för Sörmland. Som förening, organisation
eller icke vinstdrivande företag kan man söka medel till sitt
utvecklingsprojekt.
Satsningar och projekt som banken har stöttat och
bidragit till
Att redan i unga år uppmuntra till innovation och entreprenör
skap är något som vi stöttar genom vara en av huvudfinansiärerna för Ung Företagssamhet i Sörmland. Ungdomar
som driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet får
bland annat banktjänster kostnadsfritt för att sköta UF-före
tagets ekonomi. Vi stöttar också Ung Företagssamhets
utbildningskoncept för grundskolorna för att stimulera
entreprenörsskap redan i tidig ålder. En annan satsning för
att stötta och inspirera drivna ungdomar är projektet ”Ung
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Entreprenör”. Ungdomar som vill prova på att förverkliga
sin affäridé under sommaren kan ansöka om att vara med
i projektet Ung Entreprenör. De ansökningar som beviljas
får ett startbidrag på 2 000 kronor per person, men också
utbildning, en mentor och tips och stöd under hela projektet. Ungdomar som deltagit i Ung Entreprenör svarar i
vår undersökning för 2018 att 18 procent har startat eget
företag efter utbildningen, 77 procent tror att de kommer
att starta ett eget företag. 91 procent haft nytta av utbildningen och hela 97 procent rekommenderar andra att
delta i Ung Entreprenör.
Det fria ordet, källkritik och faktagranskning
Under 2018 inledde banken ett samarbete med lokaltidningar genom Sörmlands Media. Syftet är att berätta
för elever i mellanstadiet om det fria ordet och att lära
ungdomar om källkritik och faktagranskning. Samarbetet
innebär att eleverna får fri tillgång till alla lokaltidningarna
via webben och papperstidningen under utvalda dagar.
Dessutom får de besök av en lokal journalist som informerar
och berättar om det fria ordet.
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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 sysselsätter fler än 11 000 personer, är Sörmlands
Sparbank med och samfinansierar projektet Stolt mat i
Sörmland. Projektet inom Stolt Mat i Sörmland riktar sig
till alla som på ett eller annat sätt arbetar med mat – från
beslutsfattare till grönsaksodlare. Stolt mat i Sörmland
anordnar samtal, utbildning och evenemang mellan alla
inblandade aktörer och är ett forum för idé- och kompetensutbyte.
Sörmlandsfonden
Sörmlandsfonden gör aktiva ägarinvesteringar i tillväxt
bolag. Under året har fyra Sörmlandsnästen arrangerats
där elva bolag pitchade för sina verksamheter. Det gångna
året passerade Sörmlandsfonden 100 miljoner kronor
investerade i sörmlandska bolag via fondens nätverk
av affärsänglar. Detta uppmärksammades av Liselott
Hagberg, Sörmlands landshövdining, som bjöd in entre-
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prenörer, näringslivschefer och affärsänglar till seminarium på residenset. Sörmlands Sparbank är delägare i
Sörmlandsfonden tillsammans med Sparbanken Rekarne
och Länsförsäkringar i Sörmland.
Sponsrar föreningslivet
En annan del i bankens samhällsengagemang, utöver
bankens allmännyttiga satsningar, är vårt samarbete med
föreningslivet. Vi vill satsa på sånt som gör gott för bygden
för att bidra till ett Sörmland som är attraktivt att besöka,
bo och verka i. Vi gör det bland annat genom att stötta
det lokala föreningslivet. Under 2018 har vi sponsrat mer
än 150 ideella föreningar i verksamhetsområdet. Det är
många föreningar och vi når ut till tusentals aktiva barn,
ungdomar, föräldrar, vuxna och äldre. Vårt sponsringsarbete lyfter föreningslivet i Sörmland, men vi vill också
stärka bankens varumärke och hitta nya affärsmöjligheter.
Några föreningar som under 2018 fått sponsring från
banken är Katrineholms SK Fotbollsklubb, Nyköping Stads
teater, Flens Världsorkester, Oxelösunds Seglarsällskap
och Vingåkers Volleybollklubb.
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Ansvarsfull affär
Som en aktör på den lokala finansmarknaden kan Sörmlands Sparbank påverka samhället,
människorna 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.
Som bank har vi vår största påverkan på människa och
miljö indirekt genom vår kreditgivning, våra kunders investeringar och betalningar. Det är därför centralt för oss att
på ett transparent sätt integrera hållbarhet i våra affärsprocesser, affärsbeslut och redovisning.
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 hos våra kunder och deras
verksamheter. Här handlar det också om ansvar och långsiktighet vid lån, såväl till privatpersoner som företag.
Det är viktigt att våra kunder har en långsiktigt hållbar
ekonomi där utrymme finns för oförutsedda händelser. Det
är vår utgångspunkt när vi beviljar bolån. Vid kreditgivning
till företag föreskriver bankens kreditpolicy att den ska
vara såväl sund som hållbar och baseras på kännedom
om kunden, dennes verksamhet, framtidsutsikter och en
bedömning av kundens miljöpåverkan. Att bedriva en ansvarsfull kreditgivning med långsiktigt fokus är viktigt för
oss. Kundens återbetalningsförmåga, soliditet och säkerhet är styrande vid utlåning. 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 kreditaffären
och som en del av kredituppföljningen.
Genom ansvarsfull utlåning kan banken vara med och
indirekt påverka kundernas hållbarhetsrisker, till exempel
risker relaterade till korruption, påverkan på mänskliga
rättigheter, miljön i den egna verksamheten eller affärsrelationer, hos underleverantörer, samt i produkter och tjänster.
Både kapital- och riskhantering är en integrerad del i
bankens affärsprocesser.
Vid alla kreditbeslut tar vi hänsyn till risker förknippade
med den specifika situationen. Vid utlåning till företag har
Sörmlands Sparbank tagit fram en hållbarhetsanalys som
rådgivarna använder för att identifiera och hantera de
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risker olika företag kan ha i sin verksamhet. Hållbarhets
analysen identifierar risker avseende mänskliga rättigheter,
korruption och miljö som påverkar vår och kundens lönsamhet och rykte. Hållbarhetsanalys genomförs på samtliga
företagskunder med kreditlimit överstigande 5 000 000
kronor och är en integrerad del av kreditanalysen vid bedömning av återbetalningsförmåga och säkerheters värde,
eller i samband med nytt kreditbeslut om kunden bedriver
tillståndspliktig verksamhet oavsett storlek på engagemang.
Bankens sektorriktlinjer är ytterligare ett sätt att kunna
påverka vår kreditgivning i en hållbar riktning. Det är också
ett verktyg för rådgivaren att få inblick i olika branschers
hållbarhetsproblematik.
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 besluts
underlag.
Ansvarsfull placering
Som sparbank vill vi hjälpa varje kund till en sund och
hållbar ekonomi. Det kan vara att spara regelbundet på
kort- eller långsikt eller som engångsplaceringar av ett
större kapital.
Ansvarsfulla och hållbara placeringar har blivit en viktig
fråga vid val av placeringar. Kunderna väljer idag med god
omsorg och har blivit mer medvetna och om hur deras val
av placeringar påverkar omvärlden. 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 kapital
placering är reglerade bland annat genom lagen om
finansiell rådgivning till konsument och lagen om värde-
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pappersmarknaden. Dessutom grundar sig vår rådgivning
alltid på spararens riskprofil. Vi erbjuder produkter anpassade utifrån varje kunds förutsättningar och 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
exempelvis Swedbank Robur och Swedbank Försäkring,
säkerställer vi att kunderna får ett brett urval av fond- och
försäkringssparande som tar hänsyn till hållbarhet.
Kunderna kan själva söka efter hållbara fondalternativ
från flera olika kapitalförvaltare på fondtorget.
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 lik
viditet i miljövänliga placeringsalternativ.

Förändrade betalningsbeteenden och digitala
banktjänster
Som en del av den finansiella infrastrukturen gör vi det
möjligt för våra kunder att ta emot och utföra betalningar
via en rad olika tjänster och produkter. Konton, kort, betalningar och kontanter är några av de tjänster som banken
erbjuder. Ur ett miljöperspektiv har kontanthanteringen
den största miljöpåverkan. Stora kostnader är kopplade till
hanteringen av kontanter, inte minst ur miljö- och säkerhetsperspektiv.
Banken arbetar för att betalningar och överföringar
ska kunna göras så effektivt som möjligt. Vi vill helt enkelt
erbjuda hållbar hantering av pengar. Därför har vi under
många år varit med och utvecklat nya digitala tjänster.
Swish är ett enkelt, säkert och hållbart alternativ till kontanter och är tjänsten som har ökat mest den sista tiden. I
vårt föreningserbjudande till ideella föreningar erbjuder vi
Swish gratis. Det är ett sätt för oss att stötta det lokala föreningslivet, samtidigt som vi erbjuder hållbara betalningar.
Idag väljer många av oss att sköta det mesta kring
vår ekonomi digitalt. Med internetbank, bankkort, Swish,
Mobilt BankID och appar kan vi utföra våra bankärenden
och sköta vardagsekonomin när det passar oss. Utvecklingen innebär att vi tillsammans med våra kunder kan ta
ytterligare steg för att minska miljöbelastningen.
Vi arbetar löpande med att se över vårt kunderbjudande
för att kunna erbjuda attraktiva, smarta och hållbara banktjänster.

71,5%

51,5%

71,5%

Andelen kunder med
internetbank är 71,5%

Andelen kunder med
Swish är 50,5%

Andelen kunder med
bankkort är 71,5%
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Sparbanken som arbetsgivare
Sörmlands Sparbank har höga ambitioner som arbetsgivare och vill värna om en god arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa. Alla ska trivas och utvecklas i jobbet.
Med nästan 200 medarbetare är Sörmlands Sparbank en
stor arbetsgivare i sitt verksamhetsområde.
Våra medarbetare träffar kunder varje dag och kommer
med värdefull information om hur vi kan göra banken bättre.
Att se och lyssna på våra medarbetare är en viktig del i
bankens affärsstrategi. Det skapar värde för våra kunder
och bidrar till den lokala samhällsutvecklingen i Sörmland.
Sörmlands Sparbank har en stark företagskultur med
engagerade och kompetenta medarbetare som bygger
långsiktiga och värdefulla kundrelationer. Gott samarbete
främjar engagemang, effektivitet, kompetensutveckling
och större förståelse för helheten och vår gemensamma
leverans.
Vår ambition är att ha en trygg och hälsofrämjande
arbetsmiljö som skapar förutsättningar för goda prestationer, hållbara medarbetare och långvariga relationer,
såväl internt som externt. Vi vill att våra medarbetare mår
bra och har rätt förutsättningar i sitt dagliga arbete med
en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi vill också att
våra medarbetare ska trivas och känna att de kan utvecklas och växa.
Ansvarsfullt ledarskap och medarbetardialog
I takt med att våra medarbetare utvecklas, kommer vi som
bank också att växa. Varje chef 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, som
innebär att individen får konstruktiv återkoppling på sina
arbetsinsatser. Syftet är att få fram det bästa hos varje medarbetare och att tidigt känna in om något inte står rätt till.
Regelbundet genomförs kompetens- och medarbetarundersökningar där möjligheten ges att lämna återkoppling på arbetsmiljön. Resultatet från undersökningen som
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genomfördes 2018 är i linje med tidigare år och visar att
medarbetarna trivs, känner delaktighet och engagemang.
Svarsfrekvensen låg på 96 procent. De förbättringsområden som vi kommer att fokusera på under 2019 är
att formulera personliga mål, ledarskap och ytterligare
stärka internkommunikationen för att säkerställa fortsatt
motivation.
Kompetens och utveckling
Kompetenta medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att fortsätta
att 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 under året utbildats
ibland annat reglerna för att motverka penningtvätt och
finansiering av terrorism, MiFID II, PSD2, GDPR, IDD,
och intressekonflikter. Utöver det har vi implementerat en
uppförandekod för våra medarbetare som tydliggör vårt
åtagande i en rad olika riktlinjer, exempelvis för gåvor och
event och medarbetares eventuella bisysslor. Dessa dokument tydliggör bankens åtagande, roll och arbetssätt i
såväl den interna verksamheten som i relationer till kunder
och med samarbetspartners.
Bankens rådgivare innehar Swedsec-licens och uppfyller därmed lagkraven för rådgivning. Årligen genomför
samtliga medarbetare som innehar licensen ett kunskapsprov för att upprätthålla licensen, både inom rådgivning
och bolån. På så sätt uppfyller banken lagkraven och
upprätthåller konsumentskyddet och ser till att vi bibe
håller en hög kompetensnivå. Dessa uppdateras årligen
för samtliga innehavare.
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Fördelning kvinnor och män: totalt, ledning och styrelse

192

9

Totalt

Ledning

7
Styrelse

Män – 55 st

Män – 3 st

Män – 4 st

Kvinnor – 137 st

Kvinnor –6 st

Kvinnor – 3 st
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Under året har 70 medarbetare tagit den nya bolånelicensen, vilket innebär att de flesta vars yrkesroll kräver
licensen senast 2020-01-01 redan nu innehar denna.
Arbetsmiljö och hälsa
Som arbetsgivare värnar vi om en god arbetsmiljö och
medarbetarnas hälsa. Vårt fokus ligger på förebyggande
insatser, att förebygga 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 arbets
miljö. 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.
Oegentligheter och överträdelser av bankens policyer
och andra oegentligheter, ska anmälas till närmaste chef,
funktionen för regelefterlevnad eller rapporteras via särskilt visselblåsarsystem.
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Som ett led i vår ambition att banken ska vara en hälsosam arbetsgivare och arbetsplats erbjuds hälsoundersökning via företagshälsovården vart tredje år och alla
medarbetare har rätt att ansöka om friskvårdsbidrag.
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 våra styrdokument för jämställdhet och
mångfald samt en jämställdhets- och mångfaldsplan. Vi
arbetar aktivt och förebyggande med dessa frågor och
har nolltolerans mot alla former av diskriminering och
trakasserier.
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Vårt miljöarbete
Sörmlands Sparbank verkar nära lokalsamhället – en roll som innebar 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, vare sig på miljön där vi verkar
eller på miljön i stort.
Sörmlands Sparbank är en miljömedveten bank och
bedriver ett förebyggande miljöarbete. Som tjänsteföretag
kan vi dock konstatera att vår verksamhet har en begränsad påverkan på miljön. Vi prioriterar ändå frågan och vi
vill bedriva verksamheten på ett sätt som minimerar vårt
ekologiska avtryck. I kundmötet har vi möjlighet att påverka
den indirekta miljöpåverkan genom ansvarsfulla affärer
och ökad användning av bankens digitala tjänster vilket
bidrar till ett hållbart samhälle.
Sörmlands Sparbank har bedrivit ett aktivt miljöarbete
i över 15 år och är både miljöcertifierad och klimatneutral.
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 genomfördes en revision för omcertifiering
enligt SS-EN ISO 14001:2015 och vi är nu miljöcertifierade
enligt den nya standarden. Certifieringen är en kvalitetsstämpel, som sätter krav på att det finns ett miljöledningssystem och en miljömedvetenhet i hela organisationen.
Det ser vi som ett kvitto på vårt engagemang i miljöfrågan.

Bankens miljöpåverkan
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Sörmlands Sparbank har tydliga riktlinjer för hur vi
som bank och medarbetare ska arbeta med miljöfrågor.
Bankens miljöpolicy och miljömål behandlar vår mest betydande miljöpåverkan. Den visar också vägen och hjälper
oss att fokusera på åtgärder där banken kan göra störst
skillnad för miljön.
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 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 ledning. Det gör att vi
behåller fokus och kan driva miljöarbetet framåt.
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Miljömål som klimatneutralt företag
Sörmlands Sparbank är ett klimatneutralt företag. Det
innebär att vi mäter våra egna och så långt det är möjligt
våra leverantörers utsläpp av växthusgaser. Vi strävar efter
att minska våra egna utsläpp så långt som det är möjligt
och på så sätt kan minska vår klimatpåverkan. För de
utsläpp som vi orsakar klimatkompenserar vi genom att
investera i FN:s klimatprojekt. För 2018 uppgår bankens
miljöpåverkan till 65 ton. Den totala miljöpåverkan som
avser både direkt och indirekt uppgår till 194 ton. Vi har för
2018 miljökompenserat för utsläpp motsvarande 194 ton.
Sörmlands Sparbank har genomgått South Pole
Groups program 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).
Vår miljöcertifiering och att vi är ett klimatneutralt företag förser banken med ett ramverk för att arbeta med miljöoch hållbarhetsfrågan på ett systematiskt sätt. De ställer
krav på vår verksamhet, hjälper oss att hantera risker och
möjligheter, påverkar våra strategiska beslut och leder
till ständiga förbättringar mot en mer hållbar ekonomi för
banken, våra kunder, samhället och övriga intressenter.
En grön tråd genomsyrar allt det vi gör
Som sparbank ska vi verka för en samhällsutveckling
som hushåller med de gemensamma resurserna, och
som leder till att vi får ett uthålligt samhälle. Det gör vi dels
genom att själva göra miljömedvetna val och dels genom
att underlätta för andra att göra detsamma.
Varje år köper Sörmlands Sparbank in förbrukningsvaror och produkter från en rad olika leverantörer. Inköpta
varor kan ha stor miljöpåverkan bland annat genom energi
krävande tillverkning och användning av ändliga råvaror.
Vid val av leverantörer utgår banken från Instruktion för
inköp som säger att hänsyn ska tas till funktion, kostnad,
kvalitet och miljöpåverkan.
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 ett underlag till vårt andra miljö
mål att alla företag vi handlar med, till ett värde av
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100 000 kronor eller mer, ska vara leverantörsbedömda.
Sponsringsavtalen är undantagna.
I vår verksamhet använder vi enbart grön el och våra
fastigheter är energideklarerade. I de fastigheter som vi
äger används fjärrvärme för uppvärmning av våra lokaler
och lägenheter. För några år sedan gick vi också över till
grön IT. Tack vare det har vi minskat energiförbrukningen
för användandet av datorer och kringutrustning avsevärt.
För resor i tjänsten har våra rådgivare tillgång till ladd
hybridbilar. Vid kortare resor finns tjänstecyklar och vid
längre resor är tåg en självklarhet. Vid våra kontor i Ny
köping och Vingåker erbjuder vi också laddningstationer
för elfordon.
För att underlätta för kunderna att bidra till minskad
klimatpåverkan erbjuder vi flera digitala tjänster som internetbanken, sparbanksappen, bank- och betalkort samt
Swish. Till kunder som har internetbanken kan vi också
erbjuda e-signering och e-arkiv. Vi har också en egen
telefonbank som kan hjälpa kunden att sköta de flesta av
sina bankärenden. Kunder som använder telefonbanken
sparar inpå resor och därigenom minskar koldioxidutsläppen. I alla våra kunderbjudanden ingår kort för att minska
kontanthanteringen.
Förbättringar av bankens miljöarbete sker kontinuerligt
genom alla medarbetares dagliga engagemang och
intressenters förslag och synpunkter.
Mål och uppföljning
Utöver specifika miljömål för 2018 har Sörmlands Sparbank ett antal uppföljningsmål. För 2018 omfattar bankens
uppföljningsmål el- och energiförbrukning, pappersförbrukning, andelen kunder anslutna till digitala tjänster,
tjänsteresor och kunders kapitalplacering i hållbarhets
fonder jämfört med totala placeringen i fonder.
Så uppmärksammar vi Världsmiljödagen
Världsmiljödagen är ett initiativ som drivs av FN:s miljö
program och inträffar varje år den 5 juni. Sörmlands Sparbank har sedan 2008 uppmärksammat dagen. På Världsmiljödagen 2018 uppmanar vi alla att ta cykeln till våra kontor
och hämta cykelprylar som hjälm, pump, lysen med mera.
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ANSVAR I LOKALSAMHÄLLET

Banken i samhället

Banken och kunderna

Väsentliga aspekter

• lokalsamhällets utveckling

• tillgängliga
• motverka korruption och penningtvätt

För banken betyder det att vi

• årligen bidrar till utvecklings- och kunskapsprojekt inom ramen för vårt samhällsengagemang
• stöttar och bidrar till kunskapsprojekt
• är en betydande sponsor av föreningslivet
och evenemang

• är tillgängliga via kontor, telefon och digitala
tjänster.
• arbetar aktivt med att förhindra alla former
av kriminella handlingar såsom penningtvätt,
finansiering av terrorism, övrig ekonomisk
brottslighet och korruption

Exempel på uppföljning och utfall

• utbetalning allmännyttiga ändamål 6,7 mkr

• 71,5% av kunderna är anslutna till internetbanken
• strukturerat arbetssätt för att förebygga
och följa upp korruption, penningtvätt och
finansiering av terrorism

Exempel på styrdokument: Policy för avsättning till allmännyttiga ändamål

ANSVARSFULLA AFFÄRER

Banken i samhället

Banken och kunderna

Väsentliga aspekter

• finansiell stablilitet

• kundnöjdhet
• ansvarsfull kreditgivning
• utveckla kundernas ekonomi

För banken betyder det att vi

• ska ha en stark kapitalrelation och en ambition om konkurrenskraftig lönsamhet
• ska ha ett lågt risktagande inom ramen för
riskkapacitet

• möter kundens förväntningar på kvalitet och
service med tjänster baserade på kundens
behov
• har hög tillgänghet via kontor, telefon och
digitalt
• utgår från kundens behov vid kreditgivning

Exempel på uppföljning och utfall

• kapitalrelation 21,7%

• kundnöjdhet NKI 77
• uppföljning av kreditaffären

Exempel på styrdokument: Etikpolicy, Kreditpolicy, Finanspolicy, Inköpspolicy, Policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
Uppförandekod

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

Banken i samhället

Banken och kunderna

Väsentliga aspekter

• attraktiv arbetsgivare
• jämställdhet och mångfald
• yrkesmässig och personlig utveckling

• attrahera rätt kompetens
• SwedSec-licens
• säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling
• säkerställer att kravställda utbildningar
genomförs

För banken betyder det att vi

• skapar förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv
• genomför medarbetarundersökning
• har fastställda riktlinjer för tjänsteresor
• har en individuell plan för varje medarbetare
• erbjuder friskvårdsbidrag

• har engagerade medarbetare
• ger kunden en positiv bankupplevelse

Exempel på uppföljning och utfall

84% av medarbetarna använder friskvårdsbidraget

• uppföljning att utbildningar och certifieringar
genomförs
• uppföljning av sjukfrånvaro och frisknärvaro

Exempel på styrdokument: Arbetsmiljöpolicy, Etik policy, Uppförandekod

ANSVAR FÖR MILJÖN

Banken i samhället

Banken och kunderna

Väsentliga aspekter

• totala miljöpåverkan

• indirekt miljöpåverkan

För banken betyder det att vi

• ska minska förbrukningen av exempelvis
papper och el
• ska välja miljöeffektiva alternativ vid tjänsteresa
• ska vara klimatneutrala
• miljöcertifierade

• erbjuda effektiva betalningstjänster för
minskad miljöpåverkan
• tillhandahåller möjligheten att ladda elfordon
på kontoret i Nyköping och Vingåker

Exempel på uppföljning och utfall

• bankens påverkan på miljön 65 ton (73 ton)
• uppföljning av energiförbrukning, tjänsteresor och pappersförbrukning

• 71,5% av kunderna har bankkort
• 50,5% av kunderna är anslutna till Swish

Exempel på styrdokument: Miljöpolicy
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INTRESSENTER OCH SAMARBETEN

Intressenter och samarbeten 2018
Sörmlands Sparbank samarbetar med flera aktörer, såväl andra banker som aktörer inom
finans och försäkring. Vi har en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners. Det är en
förutsättning för att alltid kunna utveckla vårt erbjudande och vår verksamhet och påverka i
viktiga frågor.
Våra viktigaste samarbeten
Sörmlands Sparbank har sedan länge ett omfattande och
långsiktigt samarbete med Swedbank och dotterbolagen
Swedbank Hypotek, Swedbank Finans, Swedbank Robur
och Swedbank Försäkring. Banken har ett strategiskt ägar
intresse i Swedbank och är medlem i Sparbankernas
Ägarförening. Sparbankernas Ägarförening utgör den
största ägaren och värnar om Swedbanks självständighet
tillsammans med sparbankerna som viktiga samarbets
partner och ägare. Samarbetet är fördelaktigt för alla parter.
Stordriftsfördelarna gäller exempelvis it-utveckling, men
också produktlansering och nya tjänster. Sammantaget ger
det oss konkurrenskraft på den lokala marknaden.
Sparbankernas Riksförbund är en intresseorganisation
för sparbanker och sparbanksstiftelser och för oss en
viktig samarbetspartner. Riksförbundets uppdrag är bland
annat att utveckla och förvalta sparbankernas samarbete
med Swedbank. Inom Sparbankernas Riksförbund finns
representanter från sparbankerna och Swedbank som
regelbundet träffas för att diskutera frågor som berör verksamheten. Sörmlands Sparbank deltar som sparbanks
representant i olika specialistgrupper och i frågor som
berör sparbankerna och Swedbank.
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Lokalstyrelserna i Sörmlands Sparbank namnändrades
under året till lokala marknadsråd. Detta för att tydliggöra
deras uppdrag. Våra lokala marknadsråd är viktiga länkar
och kontaktytor med lokalsamhället. Medlemmarna är
ambassadörer för banken och beslutar om lokala satsningar inom vårt samhällsengagemang. Tillsammans med
den lokala bankchefen träffas marknadsråden fyra gånger
om året.
Sparbanken har också ett framgångsrikt samarbete
med Fastighetsbyrån för att hitta nya bolånekunder. På
flera av de orter där vi finns, har Fastighetsbyrån sitt kontor
vägg i vägg, något som underlättar och uppskattas av
kunderna.
Vi har även samarbeten med Sveland när det gäller förmedling av sakförsäkringar till privatpersoner och Folksam
Liv framförallt när det gäller tjänstepensionslösningar.
Tillsammans med andra sparbanker samarbetar vi med
Sparbankernas Kort för att tillhandahålla ett eget betalkort.
Utöver samarbeten inom branschen har vi en rad
samarbeten med andra aktörer i närområdet. Bland annat
är vi initiativtagare och delägare i Sörmlandsfonden. Vi har
också utvecklat ett samarbete med Nyföretagarcentrum,
så att vi kan bidra till att fler företag startas och får tillgång
till finansiering.
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REVISORNS YTTR ANDE

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 hållbarhets
rapporten för år 2018 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 29 mars 2019
KPMG AB
			
Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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