Hållbarhetsstrategi
Södra Dalarnas Sparbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens vision, affärsidé
och värderingar. Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa. Vi strävar efter att
göra detta på ett sätt som är hållbart på lång sikt.
Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och ett paradigmskifte i hur vi tar hand om vår planet. Det
finansiella systemet har en nyckelroll att spela för att möjliggöra och påskynda den omvandling som
behövs i samhället där kunder och samhälle i stort ger ett ökat ansvar för företag att gå först i
övergången till ett mer hållbart samhälle.

Hållbarhet – en naturlig del av vår verksamhet
Södra Dalarnas Sparbanks vision är att förverkliga människors drömmar i ett välmående samhälle.
Den lokala förankringen är grunden för vår verksamhet, vi är helt beroende av hur det lokala samhället
mår och utvecklas. Därför är det viktigt för oss att främja tillväxt lokalt och bidra till en långsiktig
ekonomisk trygghet för våra kunder, och för banken. Vi har en bred förankring i samhället och tar
aktivt del i utvecklingen av våra tre kommuner genom både vår kärnverksamhet och vår
samhällsnytta.
Vi har ett starkt engagemang för att bidra till en sund och hållbar utveckling för våra kunder, anställda,
och samhället i stort. Därför är hållbarhetsaspekterna integrerade i vår affär. Bara så bygger vi
långsiktigt finansiellt värde. Det är det enda sättet att främja en sund och hållbar ekonomisk situation
för de många hushållen och företagen i vårt verksamhetsområde. Ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé. Samma bärande idé som 1837 då banken grundades
arbetar vi utifrån idag.
Vår utgångspunkt är att vi måste skapa positiv inverkan genom vår verksamhet. FN:s globala mål - de
hållbara utvecklingsmålen (SDG) kommer att vägleda vårt arbete och styra hur vi visar effekten genom
vår verksamhet fram till 2030 genom att göra det möjligt för människor och företag att göra hållbara val
(t.ex. gröna obligationer, finansiering av hållbar fastighet och förnybar energi och hållbara medel).
Genom noggrann hantering av de hållbarhetsrelaterade riskerna och möjligheterna i vår verksamhet
kommer vi tillsammans att bygga en bättre framtid genom våra kunder. Vi integrerar etiska, sociala,
miljömässiga risker och ekonomiska överväganden i alla affärsbeslut, i vår verksamhet och
affärsutveckling. Hållbarhet integreras genom tre huvudperspektiv:
Ekonomiskt ansvarstagande:
• Främjar en sund och hållbar ekonomi genom att stärka bankens och kundernas långsiktiga
konkurrenskraft.
• Hjälper privatpersoner samt små och medelstora företag att utveckla sin ekonomi genom
rådgivning
• Säkerställer en välmående och finansiellt stark bank genom att göra affärer som är bra för
kunden och banken med fokus på långsiktig hållbar lönsamhet och långsiktiga relationer
• Minimerar kundernas och bankens risker genom ett väl utvecklat arbete för intern styrning och
kontroll
Miljömässigt ansvarstagande:
• Bidrar till en hållbar användning av jordens ändliga resurser och lägre utsläpp av
växthusgaser genom att:
o Göra miljöanalyser för att minimera miljöpåverkan och risker i affärsbeslut och
kreditgivning
o Erbjuda våra kunder placeringar i hållbara alternativ vid kapitalplacering
• Minimerar bankens miljöpåverkan genom att:
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•

Källsortera, minimera utskrifter, använda energisnål belysning och minska
användandet av kontanter
o Prioritera tåg/kollektiva transportmedel vid affärsresor samt uppmuntra bankens
medarbetare att samåka till och från arbetet
o Främja miljövänliga produkter och tjänster vid inköp
Genomför regelbunden kompetensutveckling inom hållbarhet för bankens anställda

Socialt & Etiskt ansvarstagande:
• Tillämpar Södra Dalarnas Sparbanks vision, värderingar och kultur som utgångspunkt i
beslutsfattandet och hur vi uppför oss
• Förtjänar kundernas och marknadens förtroende, genom att bedriva en verksamhet grundad
på hög etik och moral
• Bidrar till samhällets utveckling genom att aktivt främja mänskliga rättigheter, rättvisa
arbetsförhållanden, mångfald och jämställdhet
• Bidrar till samhällets och kundernas utveckling, genom kreditgivning, kapitalförvaltning och
utdelning till projekt
• Arbetar aktivt för att säkerställa goda och jämställda arbetsförhållanden i banken såväl som i
kundernas verksamhet
• Främjar ett samhälle och en arbetsplats som bidrar till engagemang och utveckling och visar
öppenhet för förändring
• Bidrar till utbildning, vård, integration och sysselsättning genom att aktivt arbeta med
samhällsnytta
Södra Dalarnas Sparbank och dess ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna arbetar
integrerat med hållbarhet i bankens affärsverksamhet. Respekt för mänskliga rättigheter, miljö och
antikorruption ska prägla vår vardag genom såväl affärsstrategier, kreditprocess, investeringar, inköp
som finansiell rådgivning. Arbetet styrs av interna regelverk och internationella riktlinjer. Arbetet
regleras i bankens Miljö- och Hållbarhetspolicy som ni finner Här
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