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Hållbarhetspolicy 

1. Inledning  
Syftet med denna policy är att beskriva och fastställa utgångspunkterna i bolagets 

hållbarhetsarbete.   

Hållbarhetspolicyn syftar till att styra bolagets verksamhet och utveckling i en hållbar 

riktning. Genom att ta hänsyn till miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv bidrar 

bolagets verksamhet till en hållbar utveckling. Det gäller både i SBP:s relation till kunder, 

agerande som arbetsgivare samt förhållande till ägare och finansiärer.   

Policyn ska vara styrande för utformning av övriga styrdokument för hållbarhetsarbetet i 

verksamheten. 

Policyn ska tillämpas av styrelsen, ledning och samtliga anställda.   

2. Inriktning 
SBP ska integrera finansiell och miljömässig hållbarhet i verksamheten, vilket innebär att 

bolaget ska bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet samt uppmuntra och bidra till 

en hållbar utveckling. Det gäller främst vid kreditbeslut och de val av projekt och tillgångar 

som finansieras.  

Miljö och resursanvändning  

Vår strävan är att stödja och samverka med våra kunder i deras hållbarhetsarbete, och 

därigenom nå ytterligare förbättringar och värden. Viktiga faktorer är att minska 

klimatpåverkan för de projekt som finansieras samt att byggprocessen genomförs på ett ur 

miljöperspektiv bra sätt. Hållbarhetsarbetet ska ske proaktivt för att förebygga och minska en 

negativ påverkan hos människor och miljön.  

Affärsetik, penningtvätt och inköp 

SBP strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa värde för kunder och 

finansiärer och aktieägare. Detta uppnås genom vårt agerande och visar våra kunder och 

andra intressenter att vi är ett pålitligt och hederligt företag som står bakom våra åtaganden. 

Bolaget accepterar inte korruption eller penningtvätt och bolagets agerande i skattefrågor 

ska vara ansvarsfullt och korrekt.  

3. Ansvar 
SBP:s styrelse fastställer bolagets hållbarhetspolicy. VD har det yttersta ansvaret att policyn 

följs och kan delegera ansvar till övriga anställda i organisationen. Hållbarhetsarbetet ska 

vara en integrerad del av bolagets verksamhet och bidrar till långsiktig lönsamhet.  

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten och därmed ansvaret för de 

risker som verksamheten är exponerad mot. 
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VD och ledning ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de av styrelsen fastställda 

policys och styrdokument. 

Hållbarhetspolicyn ska uppdateras minst årligen.  

Hållbarhetspolicy fastställd av styrelsen den 25 februari 2021, giltig tom 2022-02-25. 


