Hållbarhet i Bergslagens Sparbank
Sparbanksidén bygger på tanken att banken ska vara en sund och långsiktig aktör i
kundernas och det allmännas tjänst. Bergslagens Sparbank har genom sin historia haft som
ambition att stödja en hållbar ekonomisk utveckling för både kunder och lokalsamhälle. En
hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Detta innebär att banken i alla sina handlingar
beaktar miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Vår framgång som bank är tydligt kopplad till våra ambitioner att möta vår tids sociala,
ekonomiska och miljömässiga utmaningar.
Bergslagens Sparbank är en bank för privatpersoner, företag och organisationer och verkar
främst i våra fyra kommuner, Lindesberg, Nora, Storfors och Ljusnarsberg. Vi verkar i och för
Bergslagen. Banken har ett lokalt engagemang och starkt kundfokus.
En fungerande bank är viktigt för att marknaden ska vara välmående. Genom ett ytterst
decentraliserat arbetssätt ihop med både lokala kontor och modern teknik, bidrar banken till
ett mer välmående Bergslagen. Banken värnar om att hålla en personlig relation till våra
kunder, att känna våra kunder och dess verksamhet är en förutsättning för vårt arbete.
Hållbarhetsarbetet bidrar till att banken är en attraktiv arbetsgivare. Arbetet ska genomsyra
hela organisationen från dess ägare, till styrelsen, ledningen och samtliga medarbetare.
Bankens arbete inom hållbarhetsområdet ska bygga på medvetenhet och engagemang hos
bankens anställda.
Vi tar initiativ till och verkar genom egna projekt och sponsring som exempelvis Drömjobbet
och Bergslagens Sparbank Cup och via vår ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, bidrar vi
till Näringsliv, Forskning, Utbildning, Idrott och Kultur i Bergslagen.
Bergslagens Sparbank har anor ända från 1800-talet. Redan då, när andra banker främst
betjänade de bemedlade i samhället, värnade sparbanken om sparsamhet och sund
ekonomi för alla.
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.
Banken bidrar till den lokala samhällsutvecklingen i hela Bergslagen och vill medverka till ett
attraktivt samhälle att leva och bo i idag och i framtiden. Dels genom bankens engagemang,
sponsring och projekt, dels via vår ägares, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, alla olika bidrag.
Exempel på bankens engagemang i Bergslagen är medverkan i lokala arbetsmarknads- och
näringslivssatsningar, forskning och utbildning med lokal anknytning samt satsningar inom
den lokala kulturen och ungdomsidrotten.
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