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På väg mot framtidens bank
När Dagens Industri för en tid
sedan publicerade en lista över
Sveriges tio mest lönsamma banker kom Sparbanken Rekarne på
tionde plats. Vi var dessutom den
enda av landets runt 60 sparbanker som var med på listan.
Vår framgång ställer stora krav på hela
organisationen. Rådgivarna måste hålla
yppersta klass, vi lever under ett regelverkstryck som utmanar och tillväxten
kräver kapital.
Som mycket nöjd VD konstaterar jag
att vi lyckas på alla fronter, i kundmötet
men även inom samtliga stödenheter.
Kundtillströmning och volymtillväxt
visar att våra kunder tycker om oss. Våra
övertecknade obligationsemissioner visar
att analytikerna och placerarna har stort
förtroende för vårt sätt att driva bank.
Fysisk tillströmning av besökare är
däremot något som banker sedan länge
ser som en fallande trend. Det är i sig inget
konstigt eftersom vi idag kan klara de flesta av våra bankärenden, som så mycket
annat, när vi vill – och varifrån vi vill.

I takt med att vi utvecklar appar - och
andra tekniska lösningar - minskar behovet
av att ta oss in till själva kontoret.
Här har vi en annan kul utveckling. För
snart ett år sedan öppnade vi dörrarna till
Valvet, en mötesplats för co-working och
co-creation i bankens lokaler i Eskilstuna.
På kort tid har här skapats ett community,
som fortsätter att växa och som gör att
det är liv och rörelse i våra lokaler.
När jag behöver energi och inspiration
brukar jag gå ner i Valvet. Där är aktiviteten hög och vi får nya medlemmar varje
vecka.
Minst en gång i veckan ordnar Johanna
Tömmervik, Valvets versamhetschef,
aktiviteter av olika slag. Inspirerande
föreläsningar, frukostar och erfa-träffar
avlöser varandra.
Ett återkommande nyckelord, både på
Valvet och inom banken överlag är: samverka. Utifrån bankens perspektiv innebär
detta att vi har många spännande projekt
på gång, både interna och externa.
Genom att samarbeta och samverka
lokalt är banken en naturlig del av vår
regionala utveckling. Ett exempel är det

strategiska avtal som vi nyligen tecknade
med Mälardalens högskola.
Vi har sedan flera år samarbetat på
olika sätt. Ett exempel är Rik Matematik,
där vi tillsammans med Eskilstuna kommun
utvecklar Sveriges första forskningsbaserade läromedel.
Banken ingår också i flera av högskolans arbetsgrupper inom utveckling av
utbildningsprogram och kurser. Det nya
avtalet ligger till grund för en långsiktig
utveckling av samarbetet. Tillsammans ser
vi fram emot att kunna bidra ännu mer till
en växande och innovativ region.
Genom att vara en aktiv del i den
lokala utvecklingen, samtidigt som vi
intensifierar vår utveckling av digitala
tjänster, arbetar vi dagligen med att skapa
framtidens bank. Välkommen att forma
den tillsammans med oss!

Mats Bengtsson, VD
Sparbanken Rekarne
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

Personalen i fokus
Den här gången har vi träffat
Stellan Rosengren.

chefer för att säkerställa att vi har de
resurser på plats som banken behöver.

Vad gör du på jobbet?

Vad driver dig?

Jag arbetar på banken som administrativ
chef och personalchef. Mitt arbete består
bland annat av att fortlöpande analysera
och utvärdera bankens personalsituation
och behov.
Bankens medarbetare tillsammans
med bankens kunder utgör bankens
viktigaste resurser, vilket gör arbetet
strategiskt viktigt. Utöver detta ansvarar jag för bankens administrativa enhet
som i mångt och mycket är smörjmedlet
internt för att avlasta och underlätta för
affärsrörelsen.
Arbetet består till stor del av att
arbeta nära bankens ledning och övriga
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Det jag drivs av idag är ärlighet, nyfikenhet och förändringsvilja.
Det som utgör mina ”drömmar” är
att trivas med det jag gör och av att få
känna känslan av att det jag sysslar med
gör skillnad. De två går hand i hand; lyckas jag påverka saker och ting trivs jag,
trivs jag så påverkar jag. Det är som sagt
diffust, men det funkar för mig, och det
är någonstans det som spelar roll.
Jag drivs också av att ständigt
utvecklas, utveckla människor och
processer.

Hur skulle din fru beskriva dig?

Min fru skulle beskriva mig som är lojal,
ansvarstagande, ekonomisk och som en
person med ett mycket stort rättvisepatos.

Fritid:

På fritiden tycker jag om att umgås med
familj och vänner, gärna på resande fot.
Jag tycker även om att röra på mig och
har genomfört både Vasaloppet och
Stockholm Marathon.

Familj:

Min familj består av min hustru Jessica
som är legitimerad lärare och vår son
Milton. Vi är sedan 2003 bosatta i Eskilstuna kommun.
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Gästskribent: Elin Ericsson

Har någon sett Någon?
En gammal indian sa till sitt barnbarn: ”Två vargar
krigar inom oss alla: Den ena är rädsla och hat,
den andra kärlek och fred”. ”Vilken vinner?”
frågade barnbarnet. Den gamle indianen svarade:
”Den vi matar.” (okänt citat)
Idag har vi obegränsad tillgång till nyheter – både äkta och
fejk. Rubriker som ”Gängvåldet ökar”, ”Vi kräver hårdare tag”
både skrämmer och stressar oss och konstigt vore det annars.
Frågan är hur vi agerar utifrån det vi ser och hör. Ställer vi
grupper mot varandra? Vi ska självklart inte blunda för de
problem som vi har runt omkring oss. Vi ska se problemen, lösa
dem och arbeta förebyggande.
De flesta lärare jag känner strävar efter att ha goda relationer med sina elever och samtidigt vara den vuxne, med tydliga
ramar. Det är inte alltid en enkel ekvation och det blir inte
lättare när fler elever och föräldrar tenderar att agera som att
de endast har rättigheter, men inga skyldigheter. Det samma
gäller i samhället i stort. Vi ropar ”Någon borde göra något!”
– Nånannanismen råder. Någon är egentligen samhället och vi
är alla samhället.
Alla behöver tydliga ramar och hur goda intentioner vi än
har så är det lätt att falla utanför dem – och då behöver vi

konsekvenser. Om inte eleverna ser att den som missköter
sig får någon konsekvens utifrån sitt agerande, skapar det en
otrygghet och, hos en del, en känsla av att det inte är någon
idé att följa reglerna. Om vi inte ser att den som begår brott får
någon konsekvens skapas ilska. Det är då vi hör ropen skalla:
”Vi kräver hårdare tag, vi kräver hårdare straff”.
Goda relationer och tydliga ramar skapar trygga människor.
Skolan har ett väldigt viktigt uppdrag och är full av duktiga
pedagoger, men de kan inte trolla. Eleverna och föräldrarna
måste ta sin del av ansvaret också. Sist men inte minst måste
samhället – alltså vi alla – ta vår del av ansvaret och hjälpas åt
att skapa sammanhang och framtidstro.
Alla barn är allas barn och det är de som är framtiden. Det är
de som ska ta hand om oss när vi blir gamla, oavsett om det är
dina biologiska barn eller någon annans.
Nu, när framtiden är här, är det dags att vi tar vårt ansvar.
Det är inte alldeles enkelt, det kräver både mod och arbete.
Men vad är alternativet? Vill vi fortsätta med skygglapparna
på, vara rädda, arga och ropa på Någon?
Nej, nu när framtiden är här, matar vi den goda vargen och
vänder den här skutan tillsammans. Hänger du med?
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Alla på snö

– utveckling av Vilsta skidstadion
Vilsta skidstation startade
2015 och bland finansiärerna
finns både banken och Sparbanksstiftelsen Rekarne, som
hittills stöttat med 850 000 kr.
Det som började som en dröm hos
medlemmar i Tunafors SK har nu blivit
verklighet och gjort succé bland Eskilstunaborna. Satsningen är ett väldigt
bra exempel på att vi i Eskilstuna alltid
vill framåt. Vi väntar inte på att någon
annan ska komma med lösningar. Vi gör
själva och hjälper på så vis evolutionen
på traven. Vi kallar det IdrottsEvolution.
Med allt fler snöfattiga vintrar i Mälardalen hade Eskilstunaklubben Tunafors
SK svårt att utveckla sin verksamhet.
Det väckte en dröm om en ny anläggning
i Vilsta, där det skulle gå att åka längdskidor från Lucia till påsk, varje år, och att
kunna hålla längdskidtävlingar i elitklass.

Från idé till verklighet

Med hjälp av eldsjälar i föreningen och
samarbete med både kommunen och
näringslivet har drömmen blivit sann.
Säsongen 2015/2016 öppnade Vilsta
skidstadion, med Eskilstunas första
konstsnöspår. Redan året efter utökades
spåret från 950 meter till 3 kilometer.
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Under säsongen 2018/2019 blev det
över 100 längdskiddagar och tillsammans åkte Eskilstunaborna över två varv
runt jorden i Skidstadions längdskidspår.
När projektet Alla på snö startades upp
var riktningen tydlig; det handlade inte
om att skapa något som var till bara för
Tunafors SK:s medlemmar. Här skulle byggas något som var bra för hela
Eskilstuna och dessutom kunde locka
besökare från andra städer. Det var dock
ett stort projekt, klubben skulle inte klara
att genomföra det utan stöd från kommunen och med sponsorer från näringslivet. Samarbetet sker mellan Eskilstuna
kommun, Sparbankstiftelsen Rekarne,
Sparbanken Rekarne, Sörmlandsidrotten
och Tunafors Skidklubb. Även Svenska
Skidförbundet har varit på plats och
bistått i att hitta den mest optimala
spårdragningen.
– Allt som utvecklar vår stad är intressant för oss på banken, vi har en lång
tradition av att samverka med föreningslivet och Eskilstuna kommun. Genom
skidstadion underlättar vi för människor
att utöva ett hälsosamt fritidsintresse
och lockar även andra att besöka vår
stad. Grundförutsättningarna finns här
och det känns jätteroligt att fortsätta
utveckla området till en året runt-arena,

säger JO Malmkvist, marknadschef på
Sparbanken Rekarne.

Till för alla

Spåret har både skate- och klassisk
spårdragning, det är hela 6 meter brett
och bygger på en 10 decimeter tjock
konstsnöbädd. Det gör spåret motståndskraftigt mot varmare väder. I ett
pressmeddelande inför öppningen sa
Arvid Rinaldo, Tunafors SK och projektledare för Alla på snö:
– Det är en dröm som går i uppfyllelse!
Det har varit ett starkt team i klubben
som har jobbat stenhårt för att utöka
satsningen. Vi kallar projektet Alla på
snö, och det är precis det vi hoppas ska
ske. Alla ska kunna nyttja spåret, ung
som gammal, elit som motionär. Det är
otroligt kul att vi alla har lyckats sluta
upp till satsningen och härligt att se hur
kommun, näringsliv och idrottsföreningar kan jobba tillsammans för att skapa
förändring.
På Vilsta skidstadion finns även en
slalombacke och en skidlekpark, där
barnen kan testa på längdskidor på ett
lekfullt sätt.
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Alla på snö
• Projektledare: Tunafors Skidklubb
• 3 km långt spår
• Spårdragning för att passa alla – elit till motionär
• Skidsäsong: 110 dagar
• Fläktsnökanoner: 5 st
• Helautomatiserad styrning av systemet
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Sofia Delac, nykomling i Eskilstuna Guif
från och med den här säsongen.
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Guifs damer siktar
framåt och uppåt
I handbollsstaden Eskilstuna är Guif i det närmaste synonymt med sporten och laget satsar just
nu rejält på sitt damlag. Vi har träffat Sofia Delac,
nykomling från och med den här säsongen, för att
både få koll på nuläget och sia om framtiden.
Eskilstuna Guifs damlag spelar i nuläget i Damallsvenskan, den
näst högsta divisionen för elithandboll. Sofia Delac, ett av de
nyare tillskotten i laget, berättar att det känns jättekul att få
chans att utvecklas i ett nytt lag. När hon anslöt sig till laget,
efter att tidigare spelat för Göksten BK, gick hon även över till
seniorhandboll.
– Sedan är det också extra kul eftersom det märks och
känns att Guif gör en satsning på damerna nu och det är roligt.
Det är mer mediabevakning kring ett seniorlag, säger Sofia.
Hon förklarar att det inte gått så som de hoppas rent sportsligt, att de varvar bra insatser med mindre bra och behöver
höja lägstanivån. Stämningen i laget, på bland annat träningar,
är positiv, men så klart blir det stundtals tungt vid förluster.
– Vi rannsakar oss själva och har bra snack, både med tränare
och med andra personer med mycket erfarenhet. För mig personligen har det gått ungefär som förväntat rent handbollsmässigt. Jag var med på en samling med U-17 landslaget för ett tag
sedan och blev därefter uttagen till en landslagsturnering. Det
var väldigt roligt och jag var nöjd med mina insatser, men tyvärr
blev mitt tidigare opererade knä överansträngt. Men det är bara
att bita och ihop och fortsätta med rehab, konstaterar Sofia.

Utvecklas i Guif

Sofia går andra året på gymnasiet där hon läser ekonomi med
företagsinriktning. Hon tyckeratt det går bra att kombinera
elithandboll och studier, men att det förstås kräver planering.
– Vi tränar en och en halv timme, måndagar-fredagar och
sedan är det match varje helg under säsong. Jag är hemma halv
åtta varje dag, ser till att äta och sedan plugga. Det funkar och
just nu vill jag vara kvar i Guif och utvecklas men jag drömmer
om att i framtiden kunna leva på handbollen.
Sofias långsiktiga mål är att spela på så hög nivå som möjligt; hon drömmer om både landslag och proffstid.

Växande marknad

I damhandbollen är det, precis som med damfotbollen, inte så
många som kan leva på sin idrott här i Sverige.
– De stora klubbarna nere i Europa börjar satsa och då
öppnas givetvis en marknad för våra svenska tjejer. Det som är
bra med det är också att det blir mer intressant för media och
därmed sponsorer, berättar Sofia Delac.
Och på tal om damfotboll, Eskilstuna United är ytterligare
ett glädjande exempel på när damidrott får mer av det utrymme som egentligen borde vara en självklarhet. På vår fråga om
det finns några idrottsgrenöverskridande samarbeten mellan
lagen svarar Sofia att det i nuläget inte finns, vad hon vet.
– Det skulle vara intressant att kunna jämföra och dra lärdom
av till exempel varandras träningsupplägg. Initialt kan vi ju börja
med att gå på varandras matcher ibland, avslutar Sofia Delac.
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Tryggt och
enkelt bilköp
Det intryck och bemötande som
vi får när vi besöker Sjöstaden
Bil är så långt från nidbilden av
bilhandlaren ”Ärlige Ernst Bilar”,
som spacklar över rosthålen och
säljer fel bil till fel kund, som
man kan komma.
Lars Löfgren och Johan Duvner är ägare
till Sjöstaden Bil och känner varandra väl
sedan många år.
De har en gemensam syn på hur företaget ska drivas och uppfattas. Ordet engagemang är återkommande under vårt
trevliga möte i företagets stora bilhall på
Hagsvängen 2 i Strängnäs.
– Vår affärsidé bygger på attraktiva
priser, bra garantivillkor och ett stort
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personligt engagemang, berättar Lars
och fortsätter: Det ska vara tryggt
och enkelt att köpa bil av oss och vi har
lösningar för både finansiering, inbyte
och garantier.
– Lyssna på kunden är A och O, säger
Johan som ansvarar för försäljningen.
Våra kunder ska känna sig omhändertagna och framför allt sedda. Vi har
funnits länge och eftersom vi verkar på
en relativt liten ort är förtroende oerhört
viktigt. Att folk kommer tillbaka för sitt
bilbyte - både två och tre gånger - visar
att vi gör rätt. Skulle vi får dåligt rykte är
vi körda, vi träffar våra kunder i mataffären och på idrottsplatsen. Vi både vill och
kan se dem i ögonen, långt efter avslutad
affär. Vi har överlag väldigt nöjda kunder,

som dessutom gärna rekommenderar oss
till sina vänner och kollegor. Bättre betyg
kan vi inte få!

Utbud och efterfrågan

Vi säljer främst till boende i Mälardalen,
men vi har även bilköpare från norra
Sverige. Där är internet givetvis en stor
fördel, särskilt som vi får väldigt bra
betyg, något som givetvis hjälper till.
Lars huvudsakliga uppgift är inköp och
han spenderar stor del av sin tid vid datorn, där han ständigt följer marknaden.
– Vi säljer främst inlösta tjänstebilar,
två-tre år gamla, och det gäller att hänga
med i både utbud och efterfrågan. Vilka
märken är det som gäller, vilken typ av
drivlina är mest efterfrågad?
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De har oftast 80–90 bilar i lager eller på
väg in och omsättningen landar för 2019
på strax under 100 miljoner kronor.
Det som kräver mest tid i en bilaffär är
inköp, administration och rekond. Själva
försäljningen är det som går fortast.
– En av våra nyanställda, som då var
ny i branschen, var märkbart förvånad
över hur mycket förarbete som krävs
innan du kan sälja bilen, berättar Lars.

till att pengarna hamnar på ditt konto.
Det ska vara enkelt att göra affär med
oss, fortsätter Johan med ett leende.
Om du kommer från en annan ort och
ska köpa din bil hos oss hämtar vi dig vid
stationen om du åker tåg eller buss.
Företaget har idag sex anställda,
inklusive de två delägarna. I skrivande
stund är de dessutom igång med ytterligare en rekrytering, en mekaniker.

En enkel affär

Banken följer företagets resa

Förutom försäljning av bilar köper de
självklart även in din bil.
– Du behöver inte ens åka till oss med
bilen, vi kommer hem till dig om det passar bättre. När vi är överens om priset
ordnar vi med allt det praktiska och ser

När Lars och Johan slog sina påsar ihop
för några år sedan tog de beslutet att
handla lokalt, även vad gäller bankaffärer.
Eftersom Johan och Sparbanken Rekarne
sedan många år haft goda relationer var
valet enkelt.

– Banken har hjälpt oss från första stund
och följer oss i vår resa att utveckla företaget, säger Johan. Vi gör affärer med
banken och banken gör affärer med oss,
så enkelt är det.

Hur ser framtiden ut?

– Vi försöker nu maximera anläggningen
så mycket vi kan, framför allt ska vi optimera tomten eftersom vi behöver mer
markyta. Fortsätter vi växa kanske vi
behöver investera i ytterligare yta, men
det får framtiden utvisa, avslutar Johan
för att strax efter ta emot nästa kund.
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Profeel

Eskilstunaföretaget Profeel arbetar med professionell marknadsföring
genom att sälja profil- och presentreklam och genomföra event.

Marcus Eriksson, Fredrik von Carlsburg, Michael Serrander och Joachim von Carlsburg.
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– Sedan starten 2005 har vårt mål alltid
varit att producera och leverera kreativ
marknadsföring av hög kvalité genom
såväl produkter som event berättar VD
Michael Serrander, en av fyra delägare i
bolaget.
De jobbar uteslutande med noga utvalda partners, leverantörer, fabriker och
varumärken vilket ger hög kvalitet och
samtidigt prisvärda alternativ.
– Vi vill vara en fullservicebyrå inom
vårt område och det innebär att kunden
inte behöver ha någon annan leverantör
– vi ordnar allt, fortsätter Michael. Det
betyder allt från analys till idé och design,
vidare till inköp, produktion och inte minst
logistik och efterservice.
Alla våra avtalskunder får en dedikerad
account manager samtidigt som man har
full tillgång till vår kundtjänst, designavdelning, butik och en skräddarsydd
webbshop.
Allt sedan starten har bolaget vuxit,
sakta men säkert. För en tid sedan köpte
Profeel upp PeGe Promotion, med säte i
Västerås.
– Det var läge för oss att växa genom
förvärv och vi kommer i och med köpet åt
en större marknad. Vi har sedan många år
tillbaka haft kunder i hela Västmanlandsregionen och har hela tiden haft för avsikt
att stärka vår position där, säger Michael.
PeGe Promotion är dessutom ett företag
som vi har sneglat på i många år, då vi
alltid ansett att de är väldigt duktiga och
lika oss i vårt arbetssätt. Därför känns det
extra bra att det är just PeGe Promotion
som vi har lyckats förvärva och vi får en
naturlig och ökad närvaro i Västmanland.
Tillsammans omsätter den nya koncernen cirka 57 mkr och sysselsätter
19 personer.

Både stora och små kunder

Bland kunderna finns Telia Company,
ACTIC Group AB, SkandiaMäklarna, TV4,
Hexagon Manufacturing Intelligence
och Best Western Hotels & Resorts
Scandinavia. De största kunderna finns
i Stockholmsområdet och även om man
har ett antal större kunder är en av bolagets framgångsfaktorer bredden bland
sina kunder.
– Vi har allt från enmansföretagare till
större koncerner, vilket är både roligt och
utmanande för oss samtidigt som det ger
en trygghet. Vi räknar oss fortfarande
som en lokal aktör, även om vi har kunder
långt utanför kommungränsen. Till exempel har vi kunder i Norge och har av

– Vi vill vara en fullservicebyrå
inom vårt område och det innebär
att kunden inte behöver ha någon
annan leverantör – vi ordnar allt.
Michael Serrander, VD

praktiska skäl etablerat ett norskt dotterbolag för att hantera den marknaden.

En VD-roll i förändring

En annan framgångsfaktor är en tydlig
tanke med personalrekrytering. Michael
Serrander förklarar att företaget aldrig
kommit dit de är idag utan sin fantastiska
personal. Han konstaterar också att han
genom åren sett VD-rollen utvecklas till
att bli mer strategiskt än operativ.
– Att vi växer för med sig sådant
som att större krav ställs på till exempel
systematiskt arbetsmiljöarbete och en bra
strategi för personalvård. Att ha personal
på flera orter är också något nytt och ett
sätt att hantera kontakten med organisationen är att han spelar in sin veckorapport
på film. Då får alla informationen samtidigt
och på samma sätt.
De måste ständigt ha ögon och öron
öppna för vad som sker i omvärlden,
Michael nämner GDPR som ett exempel
på sådant som bara måste fixas. Att
fortsätta utveckla och aldrig vara riktigt
nöjd är ledningens signum.

Långt samarbete med
Sparbanken Rekarne

Banken har varit med hela vägen och
stöttat i förändringen från ett litet bolag
till dagens koncern.
– Vi har ända sedan bolaget bildades
haft Sparbanken Rekarne som vår bank

och alltid haft mer en samarbetsrelation än bank-/kundrelation. Vi har känt
att ju större koncernen blir, med större
avtal, webshopar, lagerhantering och
mer exportförsäljning, desto viktigare
blir förhållandet med banken. Jag anser
att Sparbanken Rekarne är snabbfotade
och ser långsiktigt på samarbetet, säger
Michael.

Några ord om framtiden

Profeel är med rätta väldigt glada och
stolta över sitt evenemang Feel for life,
ett välgörenhetsevent till förmån för
Barncancerfonden. De har tillsammans
med sina gäster och samarbetspartners
samlat in över 1,3 mkr under de tre
senaste åren och vill självklart fortsätta
på den inslagna vägen.
Förutom att umgås med sina kunder
och samarbetspartners visar de via Feel
for life med vilken kvalitet och hjärta som
de kan hjälpa sina kunder att genomföra
ett evenemang som stannar kvar i folks
medvetande.
Framåtriktat är hållbarhet något som
står högt på agendan. De är idag både
miljö- och kvalitetsdiplomerade och målet
är certifiering inom båda dessa områden.
– Vi har visat att förvärv är ett bra sätt
att växa på och vi har ständigt tentaklerna
ute för att se om något intressant dyker
upp avslutar Michael, en både upptagen
och framsynt VD.
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Miljonsatsning på
Ung Företagsamhet
Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen
Rekarne utvecklar, tillsammans med Sörmlands
Sparbank, samarbetet med Ung Företagsamhet
Södermanland. De nya insatserna ska göra det
möjligt för fler gymnasieelever i Sörmland att
utveckla sina entreprenöriella kompetenser.
Sparbankerna i Sörmland har länge stöttat Ung Företagsamhet
– dels i form av pengar men även genom samarbeten kring olika
event och mässor.
Nyligen utökade Sparbanken Rekarne, Sparbanksstiftelsen
Rekarne och Sörmlands Sparbank stödet genom att skjuta
till ytterligare kapital. Stödet ska göra det möjligt för fler
gymnasieelever i Södermanland att starta, driva och avveckla
UF-företag.
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Utveckla framtida entreprenörer

Sparbankerna har länge stöttat Ung Företagsamhets arbete på
grundskolorna, så att de kunnat utbilda lärare och förse länets
grundskolor med läromedel för att elever redan i tidig ålder
ska kunna utveckla entreprenöriella kompetenser, lära sig om
arbetsmarknadskunskap och företagsamhet.
– Att vara en del av en satsning på unga entreprenörer i
vårt område är klockrent för oss som lokal bank i Eskilstuna och
Strängnäs kommuner. För oss är det viktigt att vara med och
stötta regionens framtid och fortsatta tillväxt. UF har en viktig
uppgift och gör ett väldigt bra jobb, förklarar Timo Haavisto,
stf VD och chef för Gemensamma Enheter på Sparbanken
Rekarne.
– Fler gymnasieelever än någonsin är nu i uppstartsfasen
av sitt UF-företagande, elever från de flesta program från

Till index

länets skolor. Vi vill att alla ska erbjudas möjligheten att driva
UF-företag och vi har kommit en god bit på vägen! När sparbankerna nu går in med fortsatt stöd för Ung Företagsamhet kan
vi fortsätta att växla upp det arbete som görs ute i skolorna
och komma närmare målet. Ung Företagsamhet är bränslet till
Södermanlands näringsliv! säger Josefin Bengtsson, Regionchef
Ung Företagsamhet Södermanland.
– Vi ser UF-företagandet som en bra start på väg in i yrkeslivet, där man som gymnasieelev har möjlighet att prova på
företagande. Det är positivt om fler skolor och fler elever har
möjlighet att delta, säger Kerstin Ehn, ordförande på Sparbanksstiftelsen Rekarne.

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet, UF, är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som är en del av den globala organisationen
Junior Achievement. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.

De arbetar även på grundskolan där de har läromedel där
eleverna får träna sin entreprenöriella förmåga. Utöver detta
driver de ett Alumni-nätverk för före detta UF-företagare. Ung
Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla
sin företagsamhet och kreativitet. Organisationen stöds av
offentliga medel och det privata näringslivet.
UF finns över hela Sverige och arbetar varje dag för att fler
ska upptäcka, se och förstå sin egen företagsamhet. Detta
genom att utbilda i entreprenörskap och erbjuda läromedel,
lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter
till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare,
elever och skolledare.
Organisationen är bryggan mellan skola och näringsliv.
Genom att ha ett starkt samarbete med kommun och näringsliv verkar organisationen för att föra dessa närmare varandra.
För att möjliggöra ett starkare och hållbart näringslivsklimat
rustar de ungdomar med rätt kompetenser som gör att de kan
fortsätta försörja Södermanland med positiv kraft, till ett län
där näringslivet blomstrar.

UF-paketet via
bankens hemsida
Banken har ett färdigt paket för
UF-kunder, klicka på QR-koden för att
se en film där Linn på
kontoret i Eskilstuna
berättar mer.
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Ordning och
reda med Rekarne
Finansutveckling
Det som idag är Rekarne Finansutveckling var
från början ett projekt för att kunna utveckla
Sparbanken Rekarnes interna IT-system. Det
dröjde dock inte länge förrän fler av landets
sparbanker fick upp ögonen för de skräddarsydda produkterna.
För att lättare kunna erbjuda externa kunder de lösningar som
tagits fram startades ett bolag, Rekarne Finansutveckling. På
kort tid har företaget vuxit från att vara ett rent säljbolag till
att idag bestå av fyra anställda. Intressebolaget ägs till hälften
av Sparbanken Rekarne och till hälften av Viaduct, ett IT-bolag
som startade i Eskilstuna 1997.
– Tack vare Rekarne Finansutveckling kan fler banker få
tillgång till de lösningar vi tagit fram åt oss själva – och i
slutändan gynnas vi ju bara av att de andra bankerna i sparbankskollektivet går bra, berättar Kalle Sandberg, VD för
Rekarne Finansutveckling.

Olika produkter

Rekarne Finansutveckling har flera olika lösningar i sin produktportfölj.
AFS, en förkortning för affärsstödssystemet, är framtaget för att förenkla och effektivisera de interna processerna.
Genom att enkelt kunna skicka de administrativa momenten till
ett dedikerat affärsstöd kan exempelvis rådgivare lägga ännu
mer fokus på sina kunder och ge ännu bättre service.
SORC, Styrning, Ordning, Risk och Compliance, är ett ordning
och reda-system som säkerställer att bankverksamhet kan
bedrivas på ett tydligt och regelrätt sätt. Här får användarna
övergripande koll på tillstånd, processkartor, policys, utredningar, avtal, myndighetskontakter, rapporter och allt annat som
banker och finansbolag måste ha full kontroll över.
Genom specialkonstruerade digitala webbflöden gör Rekarne
Finansutveckling det redan idag möjligt för Sparbanken Rekarne
att effektivisera för sina företags-, förenings- och UF-kunder.
Här kan de, med hjälp av BankID, både ansöka om att bli kund
och uträtta ärenden när de blivit det. Tjänsten erbjuder kortare
processtider och en smidigare hantering för både kund och
bank. Kunderna kan hantera det mesta på egen hand, när och
var de vill, och bankpersonalen får allt underlag samlat och kan
säkerställa att de har allt klart inför kundmötet.
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Samarbete med SR

Utvecklingen för företaget har gått spikrakt uppåt och nu pågår
dialog med Sparbankernas Riksförbund, en intresseorganisation
för sparbanker och sparbanksstiftelser vars syfte är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras
gemensamma bästa. Tanken är att göra det möjligt för landets
omkring 60 sparbanker att ta del av mjukvaran SORC.
– Nya lagkrav skapade utmaningar för hela bankväsendet
och SORC ger bättre styrning på regelverk, kreditbeslut, avtal
och den allmänna interna ordningen i banken. Eftersom det
också är digitaliserat i större utsträckning än tidigare innebär
det mindre risk att något blir fel på grund av personberoende,
förklarar Kalle Sandberg.

En del av bankens digitala resa

Rekarne Finansutveckling är ett av Sparbanken Rekarnes
projekt inom digital utveckling. Den feedback som kommer in
genom att låta SORC och AFS gå på ”export” till andra sparbanker ger värdefull input till vidare utveckling – och då inte bara
av produkter och tjänster utan även arbetssätt.
– Rekarne Finansutveckling innebär att vi kan driva bankens digitalisering ännu effektivare. Varje vecka har vi andra
sparbanker på besök hos oss och det ger oss värdefull kontinuerlig input som vi kan dra nytta av på många olika sätt, säger
Sparbanken Rekarnes VD Mats Bengtsson.

Rekarne Finansutveckling
• Grundades formellt 2017 efter att till en början drivits
som ett internprojekt på Sparbanken Rekarne
• Är idag ett intressebolag med Sparbanken Rekarne
och Viaduct som varsin hälftenägare
• Snabb tillväxt, från säljbolag till att idag ha 4 anställda
• Utvecklar IT-lösningar för banken, som också passar
andra sparbanker och finansbolag
• Erbjuder idag produkterna AFS, SORC och webbflöden

Till index
Kalle Sandberg, VD för
Rekarne Finansutveckling.

17

Till index

Ställer vi
jobbiga frågor?
Ibland tvingas vår personal
ställa frågor angående transaktioner som du vill göra eller som
du har gjort.
Det gör vi inte för att vara besvärliga.
Det kan till exempel vara så enkelt att du
vill sätta in en större summa pengar än
vad du brukar.
Bankens anställda är personligt
ansvariga och måste kunna redogöra för
deras kunders ekonomiska situation.
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Den tekniska termen är, som mycket
annat, lånat från engelskan; Know Your
Customer eller KYC. Vi har fler förkortningar på samma tema, exempelvis AML
som står för Anti Money Laundering, det
vill säga antipenningtvätt.

Inte personligt

Om du får en fråga av oss om dina transaktioner ska du inte ta det personligt.
Varje dag görs det hundratusentals
överföringar i vår bank och vi kan inte

övervaka varenda en av dessa manuellt.
Därför finns det system som övervakar
alla transaktioner åt oss. Då och då hittar
systemen något som vi behöver titta
närmare på. Dessa kontroller görs manuellt och då kommer vi också att fråga dig.
Vi hoppas att denna information ska
hjälpa dig att ha överseende med oss
om du någonsin råkar ut för våra jobbiga
frågor.
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Spotify-lista

Detta nummers spellista är framtagen av Erik Byman, navet på bankens
företagsavdelning i Eskilstuna. I denna samling lyckas han få till en rejäl
bredd men ändå behålla en röd tråd.
Erik lyssnar på allt – med betoning på allt. Britpop blandas
med nittiotals-hiphop, Kent, klassisk rock och diverse
annan musik.
– Jag älskar verkligen musik och lyssnar nog åtta-nio
timmar per dag. Just den här listan är väldigt varierad
för att den ska kunna funka till allt – jobb, träning,
date night … ja, vad man vill!
I Eriks lista hittar vi allt från svensk pop som
Markus Krunegård, Håkan Hellström och
Mando Diao till rocktungvikare som Metallica
och Aerosmith … och så lite hiphop och tidlös
handklappsindie till det. – En spännande
samling musik.
Då återstår bara att ställa in lagom volym i
lurarna och ge sig i kast med Erik Bymans lista.
Klicka på QR-koden för att lyssna
på Ekon 17-spellistan. Glöm
inte att följa banken på Spotify.
Länken finns också på hemsida
och Facebook.

Jag heter Lotta Lagerström och jobbar som
sjukhusclown.
Banken bidrar till att göra Eskilstuna, Strängnäs
och Mariefred både roligare och bättre. Deras
samhällsengagemang skapar positiva ringar
på vattnet. Lite som en god ”pay it forward”reaktion.
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Sparbanken Rekarne och MDH
ingår strategiskt samarbete
Sparbanken Rekarne och Mälardalens
högskola (MDH) stärker sitt samarbete genom ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning
och fortbildning. Målsättningen är att det
långsiktiga samarbetet ska bidra till en
innovativ region.

– Kompetensutveckling är också en viktig del av
avtalet. Den snabba utvecklingen, inom till exempel
teknologiområdet, ställer nya krav på medarbetares
kompetens. Inom samarbetet ska bankens medarbetare stimuleras till att ta del av ny kunskap - och
MDH:s medarbetare ska få del av ny branschkunskap, säger Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens
högskola.

Banken och Mälardalens högskola har sedan flera år
samarbetat på olika sätt. Det avtal som nu signeras
ligger till grund för en långsiktig utveckling av samarbetet.

– Sparbanken Rekarne önskar vara en positiv kraft
i samhället och med banken som sponsor och Sparbankstiftelsen Rekarne som bidragsgivare är vi en
aktiv del i regionens utveckling. Vi har en lång tradition av att finansiera lokala utvecklingsprojekt med
såväl näringsliv, forskning och utbildning men även
idrott och kultur. Genom att nu tydligare definiera
våra gemensamma ambitioner med Mälardalens
högskola ser vi fram emot att kunna bidra ännu mer
till en växande och innovativ region, säger Mats
Bengtsson, VD för Sparbanken Rekarne.

Tillsammans kommer banken och högskolan identifiera intresseområden inom forskning, utbildning
och fortbildning. Därefter kommer de prioritera projekt där de, med gemensamma resurser, kan skapa
synergier som bidrar till ännu större samhällsnytta.
Parterna är eniga om att hög innovationshöjd ska
stå centralt inom samtliga satsningar.
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