Hållbarhet
Att bidra till att lösa samhällsutmaningar var en avgörande
anledning till att sparbankerna bildades för snart 200 år
sedan. Detta är fortfarande vårt uppdrag – vi har ett stort
ansvar och en stor möjlighet att bidra till en hållbar
utveckling i samhället.
Ansvarsfulla investeringar

Långsiktighet vid utlåning

Vi integrerar hållbarhet i hela vår verksamhet. Det innebär
bland annat att våra kunder ska kunna placera sina pengar på
ett hållbart sätt. Vår största leverantör av fonder, Swedbank
Robur, har visionen att bli världsledande i hållbart värdeskapande. Genom ägardialog påverkar Robur företag i positiv
riktning och exkluderar i investeringarna även bolag som
exempelvis tillverkar kemiska och biologiska vapen eller som
producerar kol motsvarande över 5 procent av omsättningen.

Möjligheten för våra kunder att skapa en långsiktigt hållbar
ekonomi med utrymme för oförutsedda händelser är utgångspunkten vid kreditgivning. För att främja en hållbar ekonomi
för både kunder och samhälle, görs för företagslån på över
5 miljoner kronor en utökad analys utifrån sociala och miljömässiga aspekter. 2019 utgav vi som första svenska sparbank
gröna obligationer, där investerat kapital finansierar exempelvis
energieffektiva fastigheter och hållbara transportlösningar.

Hållbara medarbetare

Arbete mot finansiell brottslighet

Vi har höga ambitioner kring att vara en bra arbetsgivare och
vill vara ett företag där medarbetare väljer att stanna länge
för att de upplever att de utvecklas, mår bra och trivs med sina
kollegor. Vi arbetar aktivt med vår företagskultur för att våra
medarbetare ska känna stolthet över sin arbetsplats, ha en
stark känsla för sparbanksidén och en önskan att få bidra till
samhällsutvecklingen i Skåne.

Sparbanken Skåne arbetar förebyggande för att motverka att
banken används för penningtvätt, finansiering av terrorism
och annan finansiell brottslighet – allvarliga hot mot vårt
samhälle. Genom att känna våra kunder väl, övervaka transaktioner och samarbeta med myndigheter minskar vi riskerna.
Ett viktigt arbete inte bara för Sparbanken Skåne och våra
kunder, utan även för samhället i stort.

Strukturerat miljöarbete

Hållbarhetskrav i upphandling

2019 omcertifierades Sparbanken Skåne på miljöområdet i
enlighet med ISO 14001. Klimatförändringen är en av vår tids
stora utmaningar och vi arbetar strukturerat för att minska
vår miljöpåverkan. Exempelvis tar vi idag all vår el ursprungsmärkt från Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo,
närproducerad och förnybar.

Anständiga arbetsvillkor och hållbar produktion är viktiga
frågor för en hållbar leverantörskedja. Bankens uppförandekod
ska undertecknas av leverantören och ligger till grund för
uppföljning och vidare engagemang.

Intresserad av att veta mer?
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Se vår hemsida www.sparbankenskane.se/hallbarhet

