Hållbarhetsöversikt

Denna översikt är resultatet av ett branschinitiativ från Bankföreningen.
Syftet är att ge privatpersoner/konsumenter inblick i hur banker
arbetar med hållbarhetsperspektivet i sin kreditgivning till företag.
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Hållbarhet för oss
Sparbanksidén handlade ursprungligen om att lära människor att spara och planera för en tryggare
tillvaro. Samtidigt skulle avkastningen komma till nytta för samhällets utveckling. Sparbanken
Skånes verksamhet är fortfarande baserad på denna idé, och därför är det en självklarhet att vi
satsar tid, kraft och pengar på de människor och företag som finns där vi verkar.
Sparbanken Skånes huvudägare är tre sparbanksstiftelser. Dessa har som ändamål att främja
sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Skåne eller annan bank verka för att den
svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Banken
och stiftelserna engagerar sig i samhällsutvecklingen i syfte att främja utbildning, idrott, kultur,
barn och unga, näringsliv, forskning och infrastruktur.
Med långsiktig hållbarhet menar vi att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Begreppet
innefattar tre
aspekter:

• Ekologisk hållbarhet – att på̊ lång sikt bevara produktionsförmågan hos vatten, jord och ekosystem och
att anpassa påverkan på människans hälsa och naturen till en nödvändig nivå
• Social hållbarhet – ett långsiktigt uppbyggande av ett stabilt samhälle där grundläggande mänskliga
behov uppfylls
• Ekonomisk hållbarhet – ett långsiktigt hushållande med materiella och mänskliga resurser

Hållbarhet i kreditprocessen
Sparbanken Skåne är en regional sparbank, vår kreditgivning är företrädesvis inriktad mot
hushållsmarknaden, mindre och medelstora företag inklusive lantbruk, organisationer och
kommuner inom vårt verksamhetsområde.
Lån och krediter sker i enlighet med bankens kreditpolicyer och riktlinjer. I dem är principer
kring hur vi beaktar hållbarhetsrisker i relation till miljö, socialt ansvar och styrning en integrerad
del. Det betyder att banken gör en strukturerad kreditbedömning av den enskilda kundens
ekonomiska situation, risker och möjligheter.
För kreditbeslut till företag som överstiger 5 mkr används dessutom en speciell modell för
hållbarhetsriskanalys. Till stöd för hållbarhetsriskanalysen har nya sektorriktlinjer utvecklats som
även fungerar som underlag för hållbarhetsdialog med kunder.
Kreditberedningsprocessen tillsammans med våra medarbetares lokala kund- och
marknadskännedom ger goda förutsättningar för en utlåningsportfölj med hög kreditkvalité
och låga hållbarhetsrisker. Ansvarfull utlåning för oss innebär att vi ställer höga krav på kundens
återbetalningsförmåga och säkerheternas kvalité.
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EN BANK SOM SK APAR VÄRDE

Översikt utlåning
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Sparbanken Skånes AB (hädanefter Sparbankens) verksamhet ska bedrivas så att den är
långsiktigt hållbar. Detta betyder att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En hållbar affärsmodell är avgörande för
vår framgång. Samtliga fokusområden i Sparbankens affärsplan genomsyras därför av ett
hållbarhetsperspektiv, och kretsar kring hållbara affärer, hållbara medarbetare, miljö samt vårt
etiska och moraliska samhällsansvar.
Genom vår roll kan vi också påverka samhälle och delar av vår värdekedja, vilket är viktigt
eftersom vår indirekta påverkan är större än vår direkta påverkan. Vi ska på alla sätt vi kan
försöka inspirera till hållbara val, både hos kunder, leverantörer och våra egna medarbetare. Vi vill
använda våra produkter, tjänster och relationer för att stödja och påskynda de grundläggande
förändringarna i vår ekonomi och livsstil som är nödvändiga för att uppnå gemensamt välstånd
för både nuvarande och framtida generationer.
Sparbanken ska arbeta i linje med FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet. Vi bygger vårt
hållbarhetsarbete på alla de 17 hållbarhetsmål som identifierats i Agenda 2030 med särskilt fokus
på dem som handlar om god utbildning för alla (mål 4), hållbar energi för alla (mål 7), hållbara
städer och samhällen (mål 11) samt hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Sparbanken
definierar varje år egna mål och aktiviteter som bidrar till att stötta dessa mål.

Sparbanken ska genomföra affärer på ett sätt som inger förtroende och respekt för sund
affärsmässighet. Vid lönsamhets- och riskbedömningen i affärsverksamheten ska aspekter för
miljö och hållbarhet beaktas. Detta gäller i synnerhet vid kreditgivning, kapitalplaceringar samt i
all produktutveckling.
En bank har ett stort hållbarhetsansvar, inte minst i kontakten med sina kunder, leverantörer
och andra intressenter. Ansvaret kan komma till uttryck bland annat genom att informera om
hållbara fondval för sparare men också i samband med en ansvarsfull kreditgivning där kundernas
hållbarhetsrisker tas i beaktande. Vi tar också ansvar genom att inte finansiera bolag vars
verksamhet strider mot FNs Global Compact-mål.
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Åtaganden och policyer för hållbarhet
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Utbildning

Våra fokusområden angående
hållbarhet i kreditgivningen
Sparbanken Skåne har uppdrag från ägarna att bidra till den lokala och regionala utvecklingen för
att förverkliga den grundläggande sparbanksidén och att vara en tillgänglig bank för våra kunder,
lokalt och regionalt i Skåne.

”Hållbara affärer” handlar om att främja en sund och hållbar ekonomi genom att bygga långsiktiga
relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga parametrar i dialogen

Hållbara
affärer

Sparbanken Skåne ska genomföra affärer på ett sätt som inger förtroende och respekt för sund
affärsmässighet. Vid lönsamhets- och riskbedömningen i affärsverksamheten ska aspekter för miljö och
hållbarhet beaktas. Detta gäller i synnerhet vid kreditgivning.
Exempelvis ska vi inte finansiera bolag vars verksamhet strider mot FNs Global Compact-mål.
Sparbanken har ett uttalat och lagstadgat ansvar för att säkerställa att pengar används på lagligt sätt.
Att förhindra att sparbanken utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering är viktigt inte bara för
sparbanken och för förtroendet för finansmarknaden, utan också för den allmänna brottsbekämpningen.

Etik och
moral

Som sparbank förväntas vi leva som vi lär och ska tåla att granskas. Policyer och instruktioner reglerar hur
vi som medarbetare ska uppträda. I detta finns ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi alltid utgår från ett
långsiktigt och relationsbyggande förhållningssätt till omvärlden.
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Sparbanken Skåne utbildar kontinuerligt våra företagsrådgivare för att öka kunskapen kring
hållbarhetsfrågor och ge rådgivarna utökad kompetens i diskussionen om dessa frågor i mötet
med våra kunder dels for att hjälpa kunderna förbättra sin verksamhet och dels för att på
ett utförligare sätt dokumentera och analysera de hållbarhetsrisker som företagsrådgivarna
uppfattar.
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Sparbanken Skåne AB (publ)
Box 204
221 00 Lund
Telefon: 0771-12 20 00
sparbankenskane.se
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