HÅLLBARHETSPOLICY

Fastställd i Sparbanken Ekens styrelse 2020-11-25
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1. BAKGRUND
Sparbanken Eken definierar hållbarhet i organisationen som de värderingar som ska gälla
inom banken för att främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Banken anser därför att
definitionen av hållbarhet sträcker sig längre än enbart de miljömässiga aspekterna och
innefattar fler aspekter för att främja ett hållbart samhälle. Banken har beslutat att definiera
sitt hållbarhetsarbete genom att dela upp området i tre delar; social-, ekonomisk- och
miljömässig hållbarhet.

Miljö

Social

Ekonomi

2. MILJÖ
Banken arbetar för att minska sin miljömässiga påverkan på samhället. Detta ska göras
genom att:
•
•
•
•
•

Välja det mest miljömässiga resealternativet
Utskrifter ska endast göras vid behov
Välja leverantörer utifrån miljömässiga aspekter i de fall det är möjligt
Återvinna förbrukningsmaterial
Förespråka digitala möten

Banken arbetar för att alla medarbetare ska göra medvetna val med miljön i fokus avseende
resealternativ för resor i tjänsten. Om resa görs med bil ska samåkning arrangeras så långt
det är möjligt inom organisationen för att minska miljöpåverkan. För att korta ner resvägar
och därmed minska miljöpåverkan ska banken förespråka digitala möten genom
Skype/Teams eller motsvarande i de fall det är möjligt.
Banken ska, i de fall det är möjligt, välja leverantörer utifrån miljömässiga aspekter. I detta
fall ska leverantörer med en geografisk närhet förespråkas före leverantörer som har lång
resväg, exempelvis byggföretag. Även i de fall där vi aktivt kan välja mer miljövänliga
alternativ vid val av leverantör ska de förespråkas, exempelvis vid val av elleverantör.
Utskrifter är något som ska göras med måttfullhet. Banken verkar inom en bransch där
utskrifter är nödvändiga för att följa gällande regelverkskrav, exempelvis för att överlämna
handlingar till kund samt för att kunna arkivera underlag och underskrifter från kund. Banken
förespråkar och uppmuntrar därför digitalisering och IT-utveckling som möjliggör att underlag
och dokumentation skickas till kunden digitalt samt den utveckling som gör det möjligt att
använda digitala signaturer. En sådan utveckling skulle innebära en minskning av antal
utskrifter och skulle därmed bidra till en minskad miljöpåverkan.
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3. SOCIAL HÅLLBARHET
Banken ser det sociala hållbarhetsarbetet som en viktig del av verksamheten och är en
central del i sparbanksidén, vilket även framkommer i bankens värdeord Nära, Kompetenta,
Lokala. Genom att främja den regionala utvecklingen på olika sätt bidrar banken till en
hållbar region. När Sparbanken Eken bildades 2007 startades samtidigt sex lokala
sparbanksstiftelser, som idag äger Sparbanken Eken. Den avkastning som stiftelserna får
från banken ska användas genom utdelning av medel till olika projekt som bidrar till
regionens utveckling och till en levande landsbygd.
Nedan följer de prioriterade områden för utdelning från stiftelserna som ska bidra till social
hållbarhet:
•

Näringslivsprojekt - kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor,
entreprenörskap och nyföretagande samt utveckling av besöksnäringen

•

Sparsamhet - projekt eller insatser som syftar till att främja sparsamhet och ett
ekonomiskt sunt förhållningssätt.

•

Landsbygdsutveckling - projekt som syftar till att utveckla och stärka
förutsättningarna för vårt verksamhetsområde.

•

Kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen och
attraktionskraften av vårt verksamhetsområde.

•

Utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal/regional utveckling och tillväxt i
positiv riktning.

•

Barn och ungdomar

3.1 Medarbetare
Sparbanken Eken ska vara en attraktiv och inspirerande arbetsplats för sina medarbetare.
Vision och värdegrunder ska genomsyra verksamheten. Det interna arbetet i banken ska ha
former som stöder gemenskapsbildning, delaktighet, livslångt lärande och med
tillvaratagande av den enskildes kreativitet. Arbetsplatsen ska vara säker, miljövänlig och
estetiskt tilltalande.

4. EKONOMISK HÅLLBARHET
Banken arbetar med flera områden för att främja en ekonomisk hållbarhet. Framförallt genom
att:
•
•
•
•

Agera enligt ett sunt risktagande
Fatta beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv
Erbjuda utbildning och information till kunder
Hjälpa kunder att fatta medvetna val när det kommer till hållbara placeringsalternativ
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Banken ska arbeta för att främja ett ekonomiskt hållbart samhälle genom att agera utifrån ett
sunt risktagande. Banken ska vid beslutsfattande utgå från ett långsiktigt perspektiv för att
inte ta onödiga risker och riskera kunders kapital. Exempelvis ska ett ekonomiskt hållbart
förhållningssätt appliceras vid beslut om kreditgivning.
Den ekonomiska hållbarheten arbetas även med genom att erbjuda kunder utbildning och
information om ekonomi, vilket ökar den generella kunskapen i samhället i frågor som rör
privatekonomi. Sparbanken Eken bidrar till detta genom att arrangera utbildningar, föreläsa
på skolor och bjuda in kunder på olika kundträffar för att delge information som kan vara till
nytta för att kunderna ska kunna fatta välgrundade beslut om sin ekonomi.
För många kunder är det viktigt att själv kunna bidra till den ekonomiska hållbarheten genom
hållbara placeringsval. Genom att produktgranska olika placeringsprodukter bidrar banken till
den ekonomiska hållberheten genom att kunder på ett lättare sätt ska kunna fatta medvetna
investeringsval, vägleda dem genom större kunskap och medvetenhet vilket förbättrar deras
förmåga att fatta välgrundade beslut avseende sina investeringar. Banken erbjuder, genom
Swedbank, olika etiska fonder som enkelt kan hittas av kunderna genom ett filter på
hemsidan. Dessutom erbjuds hållbara och/eller etiska strukturerade produkter
uppskattningsvis en gång i månaden genom Swedbank. Produktgranskningen fokuserar på
produkter med fokus på hållbarhet, etik och ägarrapportering. Kriteriet för granskade
produkter är kontroll av externa produkttillverkare, gröna och hållbara fonder och etisk
kontroll. Exempel på hållbara alternativ är Hållbart sparande och Spara med hjärtat.
Beträffande bankens egna placeringar - se policy, nr 430 Finanspolicy.

5. HÅLLBARHETSGRUPP
Banken har tillsatt en hållbarhetsgrupp som ska se över banken hållbarhetsarbete. Gruppen
ska analysera bankens status gällande hållbarhet och komma med förslag på förbättringar.
Hållbarhetsgruppen kommer ska arbeta fram en plan för att säkerställa att banken ständigt
utvecklas och att hållbarhetsarbetet fortlöper över tid. Hållbarhetsplanen ska vara ett levande
dokument som blir en kompass för banken.
Hållbarhetsgruppen är direkt underställd styrelsen via VD.
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