Hållbarhetspolicy
Bakgrund och syfte
Sparbanksidén bygger på tanken att banken ska vara en sund och långsiktig aktör i
kundernas och det allmännas tjänst. Sparbanken Västra Mälardalen har genom sin
historia haft som ambition att stödja en hållbar ekonomisk utveckling för både
kunder och samhälle.
Vår framgång som bank är tydligt kopplad till våra ambitioner att möta vår tids
sociala och miljömässiga utmaningar.
Vårt fokus på hållbarhetsrelaterade frågor grundar sig i insikten att vårt engagemang
tillsammans med enskilda individer, företag och våra gemensamma
samhällsfunktioner är av avgörande betydelse för en framtida god miljö och goda
levnadsförhållanden.
Vi är övertygade om att insikt i hållbarhetsrelaterade frågor och viljan att ta ansvar
är bra för bankens affärer och renommé, samt bidrar till en god kontroll på bankens
risker. Att stimulera utvecklingen av ett hållbart samhälle är en viktig utgångspunkt
för banken för att attrahera kunder och anställda.
Bankens intressenter förväntar sig att vi ska ha kunskap om hållbarhetsrelaterade
risker. Med denna kunskap kan vi hjälpa våra kunder att minska sina risker och ta
vara på de fördelar som ligger i en hållbar verksamhet.
Sparbanken Västra Mälardalen är ansvarig för den påverkan bankens beslut har på
miljö och levnadsförhållanden. Hållbarhetsarbetet är därför en integrerad del i vår
affärsverksamhet och i våra beslut.
Denna policy syftar till att uttrycka bankens syn på hållbarhet och beskriva
principerna för bankens hållbarhetsarbete och ansvarsförhållanden

Hållbarhet
Hållbarhet inkluderar finansiell, social och ekologisk hållbarhet.
Hållbarhetsperspektivet är en integrerad del av bankens hela verksamhet. Därför
finns också hållbarhetsperspektivet uttryckt i policyer för olika delar av bankens
verksamhet, såsom i Kreditpolicy, Etik – och Intressekonfliktpolicy, Personal - och
Arbetsmiljöpolicy.

Finansiell hållbarhet
Banken ska främja en sund och hållbar ekonomi genom att stärka bankens och våra
kunders långsiktiga konkurrenskraft. Detta genom att undvika stora kredit- och
operativa förluster, att fokusera på långsiktig lönsamhet, utveckla långsiktiga
relationer med kunder och medarbetare, samt att hålla adekvata buffertar i en stark
balansräkning.

Social hållbarhet
Banken ska i hela sin verksamhet – i den egna organisationen likväl som via
kreditgivning och kapitalförvaltning bidra till samhällets utveckling. Detta genom att
aktivt arbeta för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden samt främja
mångfald och jämställdhet.

Ekologisk hållbarhet
Banken ska i hela sin verksamhet – i den egna organisationen likväl som via
kreditgivning och kapitalförvaltning – bidra till hållbar användning av jordens ändliga
resurser och minskat utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Detta sker genom
att integrera frågor om klimat och resurseffektivisering i våra affärsbeslut.

Huvudprinciper
Styrning och ledning
Styrelse och ledning ska i sin planering och styrning av verksamheten värna om
hållbarhetsperspektivet och förverkliga de ambitioner som beskrivs i denna policy.
Bankens strategiska plan ska utgå från de principer som beskrivs i denna policy. VD
ansvarar för hållbarhetsarbetet i den operativa verksamheten och för att upprätta de
eventuella tilläggsinstruktioner som behövs inom området.

Integrerat i affärsverksamheten
Hållbarhetsperspektivet ska alltid beaktas i lönsamhets- och riskanalyser, vid
utformning av produkter och processer, i kreditgivning och investeringar och i
kommunikation, inklusive utformning av mötesplatser, distributionskanaler och
teknologi.

Direkt påverkan
Banken tar ansvar för verksamhetens direkta påverkan på hållbarhet. Banken
strävar efter att minimera miljöpåverkan genom klokt planerande av resor,
förbrukning av papper och energi, och användande av material som orsakar utsläpp
och föroreningar i atmosfär, mark och vatten.

Anställda
Bankens arbete inom hållbarhetsområdet ska bygga på medvetenhet och
engagemang hos bankens anställda. Alla medarbetare förväntas förstå den vikt
hållbarhetsrelaterade frågor har på bankens risker, lönsamhet och renommé.
Kompetensutveckling ska inkludera hållbarhet.

Leverantörer
Vi är medvetna om den påverkan på miljö- och andra hållbarhetsrelaterade frågor
våra leverantörer har genom sin verksamhet. Därför ska dessa frågor beaktas i
dialog med våra leverantörer. Framsteg i dessa frågor nås när båda parter lär av
varandra och har en öppen information om miljö- och övriga hålbarhetsrelaterade
frågor och stimulerar initiativ och innovativt tänkande.

Kunder
Banken är medveten om den påverkan på miljö- och andra hållbarhetsrelaterade
frågor våra kunder har genom sin verksamhet. Vi beaktar miljö- och annan
hållbarhetsrelaterad risk i vår kreditbedömning. Vi bedömer hur dessa risker kan
påverka kundens och bankens lönsamhet och renommé. Vi bidrar till att kunden ska
uppnå sina individuella ekonomiska mål och vi hjälper dem också att förstå vilken
inverkan på miljön olika alternativ kan ha.

Transparens
Banken förstår värdet av transparens. Vi söker aktivt dialog och interaktion med våra
intressenter i frågor kring miljö- och övriga hållbarhetsrelaterade frågor. Vi deltar i
den allmänna debatten och redovisar öppet vår hållning och vad vi uppnår.

Lagar, regler och frivilliga överenskommelser
Bankens hållbarhetsarbete ska baseras på vetenskaplig grund och vi följer gällande
lagar och förordningar. Vi strävar att efterleva relevanta frivilliga överenskommelser
även i de fall där banken inte är avtalspart. Exempel på detta är vårt samarbete med
Swedbank, som är ISO-certifierad, och FN-deklarationer om mänskliga rättigheter.

Uppföljning
Uppföljning ska ske av bankens hållbarhetsarbete och utvecklingen ska redovisas till
styrelsen minst årligen.

