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BOLAGSSTYRNING

Chef  för respektive affärsområde är ansvarig gentemot vd för  
affärsområdets verksamhet och rapporterar löpande till vd.

Sörmlands Sparbanks bolagsstyrningsstruktur

Styrelse
Huvudmännen utser styrelse vid sparbanksstämman, 
styrelsen har det fulla ansvaret för den  övergripande 

förvaltningen av sparbankens  angelägenheter.

Sparbanksstämman
Huvudmännens inflytande utövas på Sparbanksstämman som är sparbankens högsta beslutsfattande organ

Valberedningen föreslår 
styrelseledamöter och 
externrevisor samt 
arvode till dessa inför 
sparbanksstämman

Huvudmännen 
utser, och ger 

instruktioner till sty-
relsen på förslag 

av valberedningen

Huvudmännen 
ger valbered- 

ningen instruktion

Huvudmännen beslu-
tar om sparbankens 
reglemente som 
sedan underställs 
Finansinspektionen 
för godkännande

Utvärderar och rapporterar  
om extern revisorns arbete

Styrelsen ansvarar 
för sparbankens 
alla angelägen-
heter inför huvud- 
männen

Rapporterar sin gransk-
ning av årsredovisningen 

samt  styrelsen och vd:s 
förvaltning till huvud-
männen på stämman

Kontrollerar regelefterlevnad av 
sparbankens tillstånds pliktiga 
verksamhet

Samhällsengangemang
Hanterar sparbankens 
allmännyttiga uppdrag

De fem verksamhets kommunerna utser 25 huvudmän Ytterligare 25 huvudmän utses av huvudmännen själva på Sparbanksstämman

Verkställande direktör
Ansvarar för den löpande förvaltningen av  

sparbanken i enlighet med externa regelverk och  
inom de ramar som styrelsen fastställt

Bereder och rapporterar  
spar bankens riskkapital och 
risktoleranser

Rapporterar om 
 förvaltningens 
och kontroll-
funktionernas 
 effektivitet till 
styrelsen

Funktion för internrevision
Tillsätts av styrelsen för att 

 granska och utvärdera spar-
bankens styrning och kontroll, 
riskhantering och effektivitet

Funktion för regelefterlevnad
Kontrollerar att sparbankens 

 verksamhet följer externa och  
interna regelverk

Valberedning
Utses bland huvud - 

männen på stämman

Externrevision
Utses på sparbanksstämman 

efter att ha nominerats av  
valberedningen. Utvärdering 
sker årligen i styrelsens Risk- 

och Revisionsutskott

Funktion för riskkontroll
Ansvarar för att föreslå riskmått 

och att kontrollera att spar-
bankens riskexponering  

håller sig inom av styrelsen 
bestämda nivåer

Ersättnings-
utskott
Bereder 

ersättnings-
frågor

Risk- och
revisionsutskott
Bereder ärenden
avseende styr-

ning, kontroll och 
riskhantering

Kreditutskott
Bereder och 

beslutar i  
kreditärenden

Stämman beslutar om 
avsättning till samhälls-
engangemang

IT och säkerhet

Avstämning

Lokal bankmarknad
Oxelösund

Ekonomi och finans

Kommunikation och marknad

Verksamhetsutveckling

Lokal bankmarknad
Nyköping

HR

Bolagsjuridik

Kredit

Lokal bankmarknad
Katrineholm

Kontors- och fastighetsservice

AML

Lokal bankmarknad
Flen

Lokal bankmarknad
Vingåker

Sparbankens ledning och 
rapporteringsvägar

Stöder sparbankens affärsverksamhet genom styrning, effektiva processer 
och rapportering ekonomi och finans, personal och fastighet, bolags styrning 
och juridik, kommunikation och marknad, it och säkerhet samt affärsstöd.

Gemensamma funktioner

Affärsområden
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