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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Sörmlands Sparbank (”Banken”) är en del i ett lokalsamhälle och ska bidra till en positiv 
samhällsutveckling. I linje med detta åtagande ska Banken verka för en samhällsutveckling som 
hushåller med de gemensamma resurserna och leder till ett uthålligt samhälle. Genom att direkt 
och indirekt värna om miljön bidrar Banken till att Sörmland även i framtiden är en attraktiv plats 
för kommande generationer. För detta arbete har Banken fastställt denna miljöpolicy.

1.2 Omfattning och tillämpningsområde 
Denna policy gäller all verksamhet som bedrivs i Banken och i tillämpliga delar även utlagd 
verksamhet. Policyn ska tillämpas av Bankens styrelseledamöter, verkställande direktör (”VD”), 
samtliga anställda och uppdragstagare som är berörda av Bankens verksamhet. 

2 Grundläggande principer

Sörmlands Sparbank är en äkta sparbank. Det betyder att Banken inte har något enskilt 
vinstintresse eller ägare som kräver vinstutdelning. Istället sätts kundens och lokalsamhällets 
intressen i första rummet. Banken är som sparbank integrerat med lokalsamhället och därmed 
även beroende av hur det går för bygden. Bankens uppdrag är att vara en självständig spar-
bank och verka som en stark finansiell aktör samtidigt som Banken, genom ett aktivt samhälls-
engagemang, bidrar till att skapa utveckling, hållbarhet och tillväxt i verksamhetsområdet. 

2.1 Hållbarhet, miljö och certifieringar 
Bankens styrelse är ytterst ansvarig för Bankens miljöarbete. Miljöarbetet är en väsentlig 
del i Bankens hållbarhetsarbete där Bankens arbete för ansvarsfulla affärer, Bankens roll i 
lokalsamhället och Bankens roll som arbetsgivare är de andra bärande delarna. 
Banken ska årligen upprätta och offentliggöra en hållbarhetsrapport. 

Bankens miljöarbete ska sträva efter att främja en hållbar tillväxt och en god samhällsutveckling, 
samtidigt som miljöarbetet ska bidra till att bygga uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke för 
Banken. Miljöarbetet ska vara integrerat i all affärsverksamhet och ska bedrivas på ett strukture-
rat och målmedvetet sätt och genom ett nära samspel med Bankens intressenter i miljöfrågor. 
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Styrelsen uppdrar åt VD att verka för att Banken är certifierad med ISO 14001 och att Banken 
är ett certifierat klimatneutralt företag. Styrelsen uppdrar åt VD att närmare reglera Bankens 
miljöarbete i Instruktion för Miljöledningssystem. Certifieringarna medför även en årlig tredje-
parts granskning av Bankens miljö- och klimatarbete.

3 Miljöarbete

Banken ska arbeta med att minska den egna direkta miljöpåverkan och arbeta för ständiga 
förbättringar. Banken ska följa de lagar och övriga krav som finns för verksamheten, så att 
Banken främjar en hållbar utveckling. Banken ska bedriva affärsverksamheten så att möjligheter 
och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv. VD och bankledning ska regelbundet diskutera 
miljöfrågor samt genomföra minst en årlig, större miljögenomgång. 

Banken påverkar miljön genom interna processer, affärsverksamhet, kunder och leverantörer. 
Banken bedömer att den största miljöpåverkan sker när kunder använder Bankens produkter 
och tjänster. Miljöaspekter ska därför integreras i verksamhetsutveckling och i processer för 
framtagning av produkter och tjänster. Banken kan därigenom ge kunder möjlighet att 
kombinera ekonomiska lösningar med miljöhänsyn. Några exempel är säkra alternativ till 
kontanter, placeringar i etik- och miljöfonder, miljöanalys i samband med företagskrediter, 
lån för miljöbättrande investeringar och en växande mängd e-tjänster.

3.1 Miljömål
Bankens miljömål ska ta sin utgångspunkt i Bankens direkta och indirekta miljöpåverkan. 
Områden som transporter, energiåtgång, inköp och val av leverantörer ska särskilt belysas. 
Styrelsen uppdrar åt VD att säkerställa att miljömål fastställs som utgår från de betydande 
miljöaspekterna och tillhörande bindande krav, under beaktande av dess risker, möjligheter 
och ekonomiska förutsättningar. Vid fastställande av målen ska även synpunkter från intressenter 
beaktas. Bankens intressenter är i huvudsak bankens kunder, leverantörer, myndigheter, konkur-
renter och samarbetspartners. Miljömål ska formuleras för Banken som helhet men kan också 
utgöra målområden för gruppmål.

3.2 Medarbetarna, kompetens och engagemang
Miljöperspektivet ska integreras i medarbetarnas kompetensutveckling för att alla medarbetare 
ska förstå miljöfrågans betydelse ur såväl lönsamhets- som samhällsperspektiv. Banken ska 
värdesätta och ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor. 
Detta förbättrar miljöarbetet och bidrar bland annat till att öka Bankens attraktionskraft som 
arbetsgivare.

Alla medarbetare ska genomgå Bankens hållbarhetsutbildning och därutöver ska respektive 
medarbetare erbjudas fortbildning relevant för respektive yrkesroll. Vid externa miljöaktiviteter 
ska Bankens medarbetare engageras. 

3.3 Leverantörsbedömningar
Bankens leverantörers inverkan på miljön är betydande. Miljöaspekterna ska vara en naturlig 
del i kvalitetskraven. Leverantörer till Banken ska därför kunna visa att de aktivt integrerar miljö-
aspekter i den egna verksamheten och ska i sitt uppdrag sträva efter maximal medvetenhet och 
minimal miljöpåverkan. 

Samarbetet med leverantörer ska präglas av medvetenhet och öppenhet. Förbättringar på miljö-
området ska uppnås genom ömsesidigt lärande och ett öppet utbyte av information, där initiativ 
och nytänkande uppmuntras. Banken ska aktivt ta in synpunkter och förväntningar från leveran-
törerna i syfte att ytterligare utveckla Bankens miljöarbete. 



3.4 Kreditgivning och kapitalplacering
För att bidra till insikt som kan påverka beteende ska Banken ställa krav på och genomföra 
exempelvis hållbarhetsanalyser vid kreditgivning, främst till Bankens företagskunder. 
Banken ska vidare tillhandahålla och främja hållbara placeringsalternativ för samtliga kunder.

Genom bedömningar utförda av tredje part ska Banken beakta miljöaspekterna vid val 
av placeringar för Bankens likviditet.

3.5 Allmännyttiga ändamål 
För att ytterligare befästa Bankens ansvarstagande för miljöfrågor så delar Banken, inom ramen för 
Bankens arbete med samhällsengagemang, ut en del av Bankens överskott till tillväxtfrämjande och 
hållbara projekt i bygden. 

Återinvestering ska ske genom satsningar på näringslivsfrämjande åtgärder, ungdom, miljö, kultur, 
idrott, integration och forskning. Se vidare i Policy för avsättning till allmännyttiga ändamål.


