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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Att främja sparsamhet i Sverige och verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar bevaras och utvecklas, är Stiftelsens helt övergripande uppdrag.
Det man äger är man rädd om! Stiftelsen äger en liten del, men en mycket betydelsefull del, av
Swedbank. Ett ägande vi är stolta över och som vi förvaltar väl. Ett ägande som ger oss möjligheter att vara en betydelsefull aktör i en positiv samhällsutveckling.
Styrelsens framtidssatsning i beslutet att tillsätta Ungdomsförtroenderåd visade sig vara både
värdefullt och oerhört positivt. Tillsammans med Förtroenderådets övriga ledamöter och Swedbanks personal kan Stiftelsen se tillbaka på ett väl genomfört uppdrag under 2017.
Samarbetet med Swedbank i ”Tillsammans ger vi tillbaka” har fortsatt och därmed öppnat möjligheter för många hängivna föreningar och kulturarbetare att verka för sina idéer. Stiftelsens
bredd och mångfald i sitt anslagsgivande sätter positiva spår ute i samhället.
Styrelsens uttalade inriktning för att stärka föreningslivet genom att prioritera anslag för ledarutbildning och ledarrekrytering kommer på såväl kort som på lång sikt att stärka och bredda
föreningslivet. Ett aktiv och levande föreningsliv är en betydelsefull tillgång för en positiv samhällsutveckling.
En aktiv styrelse med ovärderligt stöd av verkställande direktör kan med både stolthet och glädje
se tillbaka på 2017. På året där tagna strategier och målsättningar satte stiftelsen på kartan som
möjliggörare för många framgångsrika och uppmärksammade projekt och aktiviteter.
Jag ser med tillförsikt fram emot fortsatt goda insatser, spännande diskussioner och framgångsrika beslut för att uppfylla vårt uppdrag för 2018.

Birgit Hansson
Ordförande
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GEMENSAMT ÄGARORD SPARBANKSSTIFTELSERNA I ÄGARGRUPPEN
Sparbanksstiftelserna är aktiva ägare i Swedbank.

Sparbanksidén och dess värderingar är lika aktuella idag som för snart 200 år sedan, då den första
Sparbanken i Sverige startade. Sparbanksstiftelserna vårdar och utvecklar denna idé, i enlighet med
stiftelseurkunden, genom att samarbeta med, och så långt det är möjligt påverka det vi äger. Vår ägargruppering, Sparbanksstiftelserna, äger idag cirka 3,4 procent i Swedbank.
Vi samarbetar i ägarfrågor med Sparbankerna och Folksam, som delar våra grundvärderingar med
ägandet. En grupp som idag äger drygt 20 procent i Swedbank.
I kraft av vår egen ägarandel deltar vi i valberedningsarbetet i Swedbank.
Vi bildades för att genom ägande i bank i sparbankssektorn driva frågor gällande sparande.
För att främja sparsamhet och lokal tillväxt används medel av vår avkastning i lokalsamhällen där vi
är verksamma. Detta får vi göra i enlighet med stiftelseurkunden och är i linje med den grundläggande
sparbanksidén.
Exempel på satsningar där vi samverkar med Swedbank är bland annat:
- Ung ekonomi, Under 2017 har Swedbank och Sparbankerna träffat 58 000 skolungdomar i
högstadie-/gymnasieklasser och då utbildat/informerat om privatekonomi. Detta är vårt hittills
mest prioriterade samverkansprojekt.
- Vi stödjer satsningen ”Ung Företagsamhet” i samtliga av UF:s regioner i landet.
- Vi stödjer lokala Näringslivsdagar samt övriga lokala aktiviteter med syfte att skapa tillväxt.
- I några av stiftelserna verksamhetsområden prövades 2017 att genomföra utbildningar i digitalisering
I de traditionella sparbanksvärderingarna handlar mycket om att kunderna ska uppleva bankens lokala
förankring. Som en följd av globalisering, urbanisering och digitalisering ändras kundernas beteende
och kontakten med banken kommer att förändras över tid.
Vi är övertygade om att när vi blir tydligare som ägare och berättar om våra satsningar så medverkar
detta till en ökad lojalitet hos kunderna.
I kombination med Swedbanks uttalade satsningar under rubriken samhällsengagemang inom hållbarhet, folkbildning och entreprenörskap skapar Sparbanksstiftelserna tillsammans med banken en stark
lokal aktör för tillväxtfrågor.
Det är vår uppfattning att tankar som hänger samman med sparbanksidén kommer att värderas högt
och även vara en sund affärsidé i framtiden. Vi vill långsiktigt främja detta. Sparbanksstiftelserna har
nämligen ett evighetsperspektiv i sitt ägande.
1991 ändrades Sparbankslagen. Sparbanker får drivas i AB. De regionala Sparbankerna blev stiftelser och bankverksamheten samlades i Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank. Sparbanksstiftelsernas ägargruppering äger idag 3,34% av
aktierna. De elva ursprungsstiftelserna bildades 1991 och har mellan åren 1995 – 2017 drivit projekt och lämnat anslag på
drygt 2,5 miljarder. Efter finanskrisen tar stiftelserna ett större ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolidering.
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VERKSAMHETSÅRET
2017 har varit ett år då vi har fortsatt ge tillbaka. Stiftelsens verksamhet med stora satsningar,
framförallt inom utbildning, kultur och idrott har bidragit till stor samhällsnytta och utveckling inom verksamhetsområdet. Stiftelsens aktiva styrelse tillsammans med förtroenderådet
har fortsatt arbetet lokalt och regionalt, i mycket god samverkan med Swedbank. Tillsammans
gör vi verkligen skillnad och fortsätter ge tillbaka till samhället.
Året som gått har både haft den högsta aktiviteten i anslagsgivning lokalt som regionalt sedan
omtaget 2013. Detta i kombination med att fokusera på ägarfrågor har bidragit till en ökad
spridning och möjligheter för flera människor att se vilken skillnad och vilken unik verksamhet som kommit ur ett förenande av stiftelsens och Swedbanks bank och stiftelse samhällsinsatser.
2017 har också varit ett viktigt år för våra ungdomssatsningar. Ung Ekonomi i form av projektet På Väg har nu nått snart 10 000 skånska ungdomar i årskurs 8. Stiftelsens satsning på
Ung Företagsamhet har genomförts med regionalt fokus tillsammans med Swedbank och i
vissa av bankens verksamhetsområden är över 80% av UF-företagen kunder i vår bank.
Stiftelsens arbete med idrottsföreningar och ungdomsledarutbildningar har haft ambitionen att
stärka det viktiga föreningslivet och samla kraften hos de unga för att fortsätta engagera sig i
ungdomsstyrelser eller som ledare.
Inom universitet och högskola har antalet stipendier utökats för att ytterligare visa hur viktigt
det är för vår region att både belöna och förhoppningsvis behålla dessa unga högpresterande
akademiker, som sedan belönas med stiftelsens examensstipendier. Ett gott exempel är att en
av årets stipendiater från Honours Track på Ekonomihögskolan i Lund numera arbetar på bankens ränte- och valutabord, en anställning som blev verklighet betydligt snabbare än vad vår
stipendiat tänkt sig. Vår förhoppning är att när vi skapat möten mellan våra stipendiater och
bankens regionledning hittar vi talangerna och desse ser Swedbank som sin möjliga framtida
arbetsgivare.
Stiftelsens förtroenderåd har varit avgörande för stiftelsens arbete lokalt och regionalt. I förtroenderådets ledamöter har stiftelsen tillgång till enorm kompentens som därmed säkerställer
att anslagsverksamheten stödjer angelägna projekt. Förtroenderådet tillsammans med Swedbanks representanter lokalt står för mycket av stiftelsens kommunikation och spridning i vår
region vilket är av största vikt för att nya samarbeten ska initieras.
Sist men inte minst beslutade styrelsen i februari att utöka förtroenderådet med Sparbanksstiftelsen Skånes Ungdomsförtroenderåd. En ungdom mellan 18-25 år skulle väljas in i varje lokal grupp och denna satsning har från första dag visat sig vara helt rätt. Ungdomsrepresentanterna har tillfört både nya nätverk och nya infallsvinklar på verksamheten.
Stiftelsen har haft en fortsatt hög ambitionsnivå avseende att ge tillbaka till samhället. Årets
anslagsutdelningar motsvarande cirka 25 % av stiftelsens aktieutdelningar från Swedbank och
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Denna höga nivå visar tydligt att stiftelsen prioriterar
både ägaruppdraget i paragraf två, som säger att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar ska utvecklas, samt paragraf tre som ger stiftelsen möjlighet att ge kontanta bidrag till verksamheter inom kultur, näringsliv, utbildning, idrott och forskning. Styrelsen har
också arbetat med bibehållen konsolideringsnivå på 40 % av bruttoutdelningen vilket
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fortsätter stärka stiftelsens ekonomi, både i form av kontinuerlig ökning av aktieinnehavet och
en likviditetsreserv som ska kunna hantera en stabil verksamhet under minst tre år, även vid
en lägre nivå på framtida aktieutdelningar.
Stiftelsen har bibehållit fördelningsmodellen för arvodesnivåer mot prisbasbelopp och riktlinjen kvarstår, dvs stiftelsens ersättningsnivåer ska vara skäliga och motsvara uppdragets omfattning men inte ligga i det högre spannet jämfört med andra Sparbanksstiftelser.
Stiftelserna som gemensamt äger Förvaltningsbolaget har haft fyra styrelsemöten under året.
De elva ägarstiftelserna har drivit Förvaltningsbolaget vidare, men arbetat tillsammans för att
finna en fortsättning efter 2020 då en annan samverkansform behövs för att bevara och vidareutveckla arbetet med ägarfrågor, lärande och kommunikation. Förvaltningsbolaget äger idag
drygt tre miljoner aktier i Swedbank.
Stiftelserna som gemensamt äger Förvaltningsbolaget har också fortsatt träffats inom formen
Stiftelseforum. Detta samarbete har inneburit samverkan i ägarfrågor, erfarenhetsutbyte och
arbete med att skapa samarbetsprojekt mellan stiftelserna och Swedbank. Verksamheten i
Stiftelseforum har präglats av lokalt, regionalt och nationellt perspektiv likväl som att detta
forum har varit mötesplatsen för Swedbanks funktion Public Affairs kring stiftelsegemensamma frågor. VD i Sparbanksstiftelsen Skåne har fortsatt uppdraget som sammankallande i
denna gruppen.
Inom ramen för Stiftelseforum fortsatte engagemanget i Almedalen
och även 2017 fokuserade stiftelserna på budskapet Ung Ekonomi och
Entreprenörskap. Swedbank genomförde enligt vår mening sitt bästa
Almedalsarrangemang med väldigt hög kvalitet på seminarier, intressanta paneldeltagare och stort fokus på samhällsengagmanget. Under
Almedalsveckan träffade vi elva stiftelser även bankens högsta ledning och styrelseordförande för att fortsätta dialogen kring ägarfrågor
och utveckling inom gemensamma intresseområden.
Birgit Hansson och Bo Svensson utanför Swedbankhuset, Almedalen

Stiftelsens ekonomi har under året hanterats av VD. Arbetet med hemsida och närvaro i sociala medier har fortsatt liksom arbetet med att nå ut i lokal och regional media vid utdelningar.
Samarbetet med Swedbank nationellt, regionalt och lokalt har fortsatt i mycket positiv anda
och där dialog, närhet och gemensamma mål för samhällsengagemanget har fortsatt prägla arbetet. Anslagsutdelningar tillsammans med Swedbank på lokala kontor, i samhällsnära sammanhang såsom julskyltningsevenemang, på kundträffar och ute hos olika anslagsmottagare
har ökat exponeringen mot nya nätverk och potentiella samarbetspartners. Anslagsmottagare
har under året arbetat positivt med att förmedla stiftelsen och Swedbank som möjliggörare,
vars stöd varit avgörande för genomförandet av projekten. När media uppmärksammat dessa
initiativ har det varit väldigt positivt för stiftelsen och Swedbank, men framförallt har det gett
de ideellt engagerade krafterna ett välförtjänt erkännande.
Stiftelsens ansökningsportal är nu väletablerad och ansökningsförfarandet har underlättats för
de sökande. Många sökande har upplevt stora fördelar med att kunna se tidigare ansökningar
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samt den digitala hanteringen av både rekvisitioner och rapporter. Under året har även arbetet
med att anpassa verksamheten till GDPR intensifierats.
Förtroenderådets utskott i Val- och Arvodesfrågor har under 2017 fortsatt sitt goda arbete för
att säkerställa hög kvalitet på tillsättning av styrelse och förtroenderådsledamöter. Gällande
policy och riktlinjer för tillsättningar har stiftelsen aktuella och relevanta policydokument.
Under 2017 har förtroenderådet fått fem nya, mycket kompetenta ledamöter, utöver tillsättningarna inom ungdomsförtroenderådet
Styrelsen har arbetat aktivt med ägarfrågor och har under 2017 fortsatt sin representation i två
lokala bankstyrelser. Ordförande och VD har medverkat i ägarmöten tillsammans med övriga
tio sparbanksstiftelser med ägande i Swedbank och under året återfanns också ett antal av stiftelsens förtroenderådsledamöter i olika lokala banksammanhang som ledamöter i Swedbanks
lokala marknadsråd eller liknande grupperingar.
Stiftelsens styrelse har deltagit en styrelsekonferens för alla sparbanksstiftelser med Swedbankägande i Knivsta under två dagar. Konferensen fokuserade på ägarfrågor och utbytet med
övriga styrelser i kombination med föreläsare som bl a Jens Henriksson, Folksam och Carl
Bennet, Getinge var mycket givande. Stiftelsens ordförande och VD har också deltagit i en
konferens i Kalmar för samtliga sparbanksstiftelser i Sverige, både ägare av Swedbank och
Sparbank. Sparbanksstiftelsen Skåne har representerats i styrelserna för Sparbanksstiftelsen
Skånes Riskkapitalstiftelse och i Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse under
året genom Birgit Hansson.
Samarbetet med övriga Sparbanksstiftelser i Skåne har under året fortsatt i god anda. Det har
skett gemensamma träffar mellan Sparbanksstiftelserna i Skåne. Under 2017 har våra samverkanssatsningar på Skånes Idrottsledarstipendier och Sommarlovsentreprenörskap varit väldigt
lyckade. Vårt goda samarbete med Sparbanksstiftelsen Gripen avseende På Väg har också
fortsatt under året och även in på 2018/19 då detta projekt löper läsårsvis och med lång framförhållning.
ANSLAGSVERKSAMHETEN
Under 2017 har stiftelsens stora samhällsengagemang genom anslagsverksamheten
uppgått till 7 494 kkr. Inom ramen för anslagsverksamheten ligger stipendier, anslag
genom lokal pott samt de av stiftelsen initierade projekt och samarbeten av en mer
övergripande karaktär eller satsningar som har ett längre tidsperspektiv och fördjupad
samhällsnytta.
Satsningar inom ramen för styrelsens initiativ 2017
Inom ramen för styrelsens initiativ har följande satsningar varit utmärkande:
• På Väg
• Sommarlovsentreprenörskap
• Ung Företagsamhet
• Industrinatten
• Samverkansinlärning Lunds universitet
• LRF Ungdom
• Nationellt fotoarkiv
• MFF i samhället
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Ung Ekonomiprojektet På Väg
Stiftelsen har fortsatt satsat på projektet
På Väg där snart 10 000 elever har deltagit i På Väg-dagar sedan projektstarten. Satsningen är av regional karaktär
och är ett utbildningsprojekt som skett i
samverkan med Stiftelsen Gripen,
Swedbank, Ung Företagsamhet, Drömmarnas Hus och som projektleds av
Transfer Syd.
Projektet har inneburit kostnadsfria heldagar för grundskolornas årskurs 8 med arbetspass
inom privatekonomi, entreprenörskap, presentationsteknik och näringslivsinspiration från lokala företag, oftast med teknikinriktning. Efterfrågan på dagarna har varit fortsatt högre än
vad som kan levereras vilket tolkats som att projektet levererar både hög kvalitet och relevans
avseende innehåll kopplat till skolornas läroplaner och pedagogik. Det har visat sig att mycket
pekar på ökad efterfrågan av denna typ av utbildning till en yngre målgrupp.
Sommarlovsentreprenörskap
Stiftelsen har erbjudit finansiering till samtliga kommuner i verksamhetsområdet för att bedriva aktiviteter inom sommarlovsentreprenörskap. Denna satsning har även erhållit finansiering från Region Skåne. Stiftelsen tillsammans med regionen har erbjudit informationsträffar
och kontakter med koncept inom Ung Drive, Forza of Sweden och Sommarlovsentrerprenör.
Av stiftelsens elva kommuner har sju bedrivit verksamheten med stor framgång. Ungdomar
har både tränat sin företagsamhet och haft meningsfulla aktiviteter under sommarlovet.
Många har även fått en inkomst, men majoriteten vittnar om att erfarenheterna varit den verkliga behållningen.
Ung Företagsamhet
Stiftelsen och Swedbank är mångåriga partners till Ung Företagsamhet, såväl regionalt som
nationellt. Årets satsning på ett utökat samarbete med UF har även inneburit en ny tävling till
Skåne; Årets Samhällsentreprenör.
Förutom det regionala partnerskapet har stiftelsen tillsammans med Swedbank utökat aktiviteterna under läsåret med särskilda VIP-träffar för
ungdomarna på bankkontoren, riktade utbildningar exempelvis till ekonomichefer inom UFföretagen samt genom att stå värd för lärarträffar. I samband med Malmö Näringslivsgala arrangerade Swedbank och stiftelsen tävlingen
”Årets UF-affärsidé Malmö” där åtta UF-finalister pitchade sina affärsidéer inför en jury och
de tre pristagarna fick sedan både prischeck och
inbjudan till galakvällen.
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Andra satsningar inom styrelsens initiativ
Stiftelsens initiativ riktat mot LRF Ungdom har inneburit ett utbildningspaket för unga entreprenörer inom gröna näringar i Skåne. Genom fördjupade utbildningsmoduler inom t ex odling, djurhållning eller skogsbruk kombinerat med företagsekonomi och affärsjuridik ville
LRF Ungdom stärka sina medlemmars förutsättningar för lyckat företagande. Projektet är
pågående och slutrapport kommer under 2018.
Lunds Universitet är europeiskt center för Samverkansinlärning och genom ett samarbete med
SI-enheten har stiftelsen kunna göra extra satsningar i kommunerna Bjuv, Perstorp och Klippan. Samverkansinlärning innebär att äldre studenter handleder studiegrupper med yngre och
denna modell anpassas sedan åldersmässigt. Lunds Universitet utbildar gruppledarna och resultatet har exempelvis i Bjuv varit så lyckat att grundskolan har tagit fram ett arbetssätt som
kommer att användas i hela skolsystemet.
Stiftelsen tillsammans med Swedbank har varit partner till Industrinatten sedan starten för tre
år sedan. Att visa teknikbranschen och dessa yrken mot ungdomar är angeläget. Det positiva
utfallet från dessa tre år har nu resulterat i att både Malmö och Helsingborg kommer att
genomföra Industrinatten 2018, även denna gång med stöd från stiftelsen.
Sverige saknar ett nationellt fotoarkiv och i Landskrona finns sedan många år en satsning
inom foto och bildbevarande. 2017 gick stiftelsen in med finansiering till ett projekt där
Landskrona stad, Lunds universitet och Landskrona Foto ska verka för en etablering av ett
nationellt fotoarkiv i just Landskrona.
Swedbank och stiftelsen har varit partner till MFF under många år, för stiftelsens del främst
genom finansieringen av det som tidigare hette Swedbank Stadion. Det är nu inom ”MFF i
samhället” där stiftelsen samverkar med MFF. Genom denna satsning medfinansierar stiftelsen MFFs arbete med Skolfotboll mot rasism, Fotboll mot rasism, Sommarlovsfotboll och
Fotbollsnätverket, som samverkar med många av de lokala fotbollsklubbar som stiftelsen ger
medel till ur lokal pott.
Stipendieverksamheten
Stiftelsens satsning på högskolestipendier har gett fortsatt mycket goda resultat. Lunds Universitet inkluderat Campus Helsingborg, de konstnärliga instutitionerna Teater-, Konst och
Musikhögskolan och Malmö Högskola har under 2017 delat ut stipendier till 19 studenter som
belönats för exceptionella examensarbeten på kandidat- och masternivå.
Ekonomihögskolan i Lund har tillsammans med Stiftelsen valt att rikta stipendierna till de sex
mest framgångsrika eleverna som läser Honours Track, en satsning utöver ordinarie program.
Detta har varit en mycket lyckad satsning som även lett till gott samarbete mellan studenterna
och Swedbank.
Stiftelsens trettio Idrottsledarstipendier, totalt 300.000 kr, som utdelats tillsammans med Skåneidrotten och Sparbanksstiftelserna Färs och Frosta, Gripen, Finn och 1826 har gått till trettio ideella ledare i elva kommuner inom Stiftelsens verksamhetsområde. Utöver de enskilda
stipendierna har ett föreningsstipendium till Årets Förnyare återinstiftats och 2017 tilldelades
Landskrona Atletklubb föreningsstipendiet för sitt arbete med att öka barn- och ungdomars
inflytande i föreningens alla delar. Skånes Idrottsledarstipendier och Idrottsledargala är ett
samarrangemang där totalt 200 stipendier delas ut till idrottsrörelsen i Skåne. Ett betydande
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bevis på att idrottsrörelsen prioriteras av Sparbanksstiftelserna i Skåne. Skånes Idrottsledarstipendier är unika i sitt slag och Skåneidrotten vittnar om de positiva effekter som föreningslivet i Skåne ser avseende idrottsledarnas engagemang i framförallt barn och ungdomars idrottande.
Stiftelsens sex Kulturstipendier på 50.000 kr per stipendium 2017 tilldelades:
Film
Manuel Concha
Teater
Natalie Sundelin
Musik
Sven-Erik Lundequist
Litteratur
Lina Wolff
Dans
Madde Månsson
Konst
Elin Bengtsson
Stiftelsens goda samarbete med de olika jurygrupperna och sakkunniga inom kultursektorn
resulterade i ett urval av kulturstipendiater som alla visar stor potential för framtiden inom sitt
kulturområde. En tillbakablick på tidigare stipendiater visar kontnärer som prisats nationellt
och internationellt samt gjort strålande karriärer inom sina olika konstformer.
Projektanslag inom lokal pott
Stiftelsen har under året tagit emot 480 anslagsansökningar på över 40 Mkr avseende lokal
pott. Cirka 10% av ansökningarnar som inkommit till stiftelsen har varit avsedda för någon av
de andra sparbanksstiftelserna i Skåne. Tack vare vårt goda samarbete har vi kunnat hänvisa
dessa till andra stiftelser utan att de sökande har påverkats negativt. Dock är det angeläget att
information och synliggörande av stiftelsens prioriterade områden och kommuner fortsätter
för att det ideella föreningslivet ska hitta till rätt stiftelse.
Av inkomna ansökningar beviljades 153 varav 79 idrottsprojekt, 41 kulturprojekt, 15 utbildningsprojekt och 18 näringslivsprojekt som alla beviljats finansiering.
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I jämförelse med 2016 har antalet ansökningar gått ner marginellt men sökta belopp har ökat.
Årets beredningsgrupper har försökt fördela till samtliga kategorier men i de fall man inte
lyckats har det oftast saknats ansökningar inom en viss kategori. I vissa fall som inom forskning har stiftelsen svårt att fördela medel då forskningsansökningar ofta önskar flerårig finansiering vilket stiftelsen inte beviljat.
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Kategorierna idrott och kultur har varit tongivande, både inom antalet inkomna och beviljade
ansökningar. Kategorin utbildning har avsett de utbildningsinsatser som gjorts utöver stiftelsens satsningar inom styrelsens initiativ. Detta har inneburit att skulle projekt som På Väg och
Ung Företagsamhet ingått i denna redovisning hade fördelningen till utbildning varit avsevärt
högre. Samma förhållande kan ses inom kategorin näringsliv där varken Industrinatten eller
lokala näringslivssatsningar igått till fullo i redovisningen av lokal pott. Det är också många
projekt inom idrottskategorin som innefattat utbildningsinsatser för unga ledare, något som
både främjat idrotten och även deltagarna utifrån andra perspektiv.
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Ovan redovisar total anslagsfördelning avseende inkomna ansökningar till lokal pott, ej inkluderat stipendieverksamheten.

Sammantaget har stiftelsens anslagsverksamheten resulterat i stora samhällsinsatser och bidragit till samhällsutveckling i Skåne under 2017. Stiftelsen har varit möjliggörare för genomförandet av fina projekt med stort engagemang från Skånes föreningsliv och från ideella krafter. Ett led i stiftelsens satsningar på hög anslagsgivning har varit ett aktivt val från styrelsen
för att fullfölja uppdraget i paragraf 2 i stiftelseförordnandet där stiftelsen ”ska verka för att
sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden”.
Genom stiftelsens mycket goda samarbete med Swedbank i Skåne har vi tillsammans fortsatt
ge tillbaka till samhället.
När vi blickar framåt ser vi med stor tillförsikt mot ett nytt verksamhetsår där fördelning av
anslag är prioriterat liksom långsiktig ekonomisk förvaltning av Stiftelsens kapital och arbetet
med att vara en aktiv och engagerad ägare till Swedbank.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september 1991 efter beslut av huvudmännen i
Sparbanken Skåne. Stiftelsens bildande var ett led i Sparbanken Skånes ombildning till
bankaktiebolag med den nya firman Sparbanksgruppen – Skåne AB. Den 31 december 1992
gick Sparbanksgruppen AB:s tio regionala dotterbanker och vissa serviceföretag samt
Sparbanken Första AB samman med Sparbankernas Bank genom fusion. Den nya banken
bytte i samband därmed namn till Sparbanken Sverige AB.
Under 1997 gick Föreningsbanken AB genom fusion upp i Sparbanken Sverige AB. I
samband därmed antog banken den nya firman FöreningsSparbanken AB. Under 2006 har
banken antagit firmanamnet Swedbank AB.
Ändamål
Sparbanksstiftelsen Skåne har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige
genom att som aktieägare i Swedbank AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande
idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer
på kreditmarknaden en effektiv konkurrens.
Vid sidan av syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning,
utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom
utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens
förmögenhet. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar Skåne län.
Aktier i Swedbank AB
Vid 2017 års utgång innehade stiftelsen 1 981 170 aktier i Swedbank AB. Utdelning på
stiftelsens aktier i Swedbank AB har under 2017 erhållits med 25 693 KSEK.
Stiftelsen har också erhållit utdelning med 8 611 KSEK genom sitt aktieinnehav i
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB.
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB), org. nr 556667-7455.
Förvaltningsbolagets styrelse består av en ledamot från varje sparbanksstiftelse.
Sparbanksstiftelsen Skåne äger 218 825 aktier i SFAB motsvarande 21,77% ägarandel vilket
gör Stiftelsen till den största ägaren i SFAB. Det bokförda värdet på stiftelsens aktier i
SFAB uppgår till 70 610 KSEK, vår andel av SFABs beskattade egna kapital motsvarar
70 406 KSEK och vår andel av justerat substansvärde på bokslutsdagen motsvarar
129 974 KSEK.
SFAB bedriver en mycket begränsad verksamhet som i allt väsentligt inskränker sig till att
förvalta de Swedbank aktier som bolaget äger. På bokslutsdagen 2017-12-31 ägde bolaget
3 014 835 aktier i Swedbank med ett marknadsvärde på 596 635 846 KSEK.
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Stiftelserna som gemensamt äger SFAB har under året fortsatt samarbetet som inneburit
erfarenhetsutbyte, ägarfrågor och gemensamma ärenden i gruppen Stiftelseforum. Särskilt
fokus har legat på att ytterligare stärka samarbetet med Swedbank samt att verka för
ägarfrågor samt projekt inom Ung Ekonomi och Unga Jobb eller regionala och lokala initiativ
med liknande inriktning, samt en gemensam satsning tillsammans med Swedbank vad gäller
deltagande i Almedalsveckan.
Styrelse
Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse har under år 2017 bestått av följande ledamöter:
Birgit Hansson, Malmö ordförande
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Bo Svensson, Ljungbyhed
Göran Melin, Helsingborg
Stefan Nilsson, Landskrona
Åke Jönsson, Landskrona
Stiftelsen har under 2017 haft nio protokollförda sammanträden.
Stiftelsen har under 2017 haft Sanne Mårtensson anställd som VD med motsvarande 100 %
av en heltidstjänst.
Förtroenderåd
Stiftelsen har haft ett förtroenderåd med 29 ledamöter, varav 6
ungdomsförtroenderådsledamöter, fördelade över kommunerna i verksamhetsområdet.
Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Auktoriserad revisor Bertil Toreson och Auktoriserad revisor Rose-Marie Östberg.
Anslag
Stiftelsen har fördelat anslag enligt nedan:
Lokal pott
Högskolestipendier
Kulturstipendier
Idrottsledarstipendier
Styrelsens initiativ, profilevenemang
och Swedbanksamarbeten
TOTALT kr
Under året återtagna, redan beviljade anslag
TOTALT kr
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Flerårsöversikt
Flerårsöversikt
Beloppen
BeloppeniiFlerårsöversikt
Flerårsöversiktvisas
visasiiKSEK
KSEK
2017
2017

2016
2016

2015
2015

2014
2014

Huvudintäkter
Huvudintäkter

34
34304
304

27
27179
179

28
28003
003

24
24467
467

Resultat
Resultatefter
efterfinansiella
finansiellaposter
poster

31
31153
153

24
24172
172

24
24897
897

21
21764
764

98,15
98,15

98,47
98,47

98,64
98,64

97,02
97,02

Soliditet
Soliditet(%)
(%)
Definitioner
Definitionerav
avnyckeltal,
nyckeltal,se
senoter
noter
Disposition
Dispositionav
avårets
åretsresultat
resultat
Balanserade
Balanseradefria
friamedel
medel
Årets
Åretsresultat
resultat

205
205628
628
25
25531
531
231
231159
159

IIny
nyräkning
räkningbalanseras
balanseras

231
231159
159
231
231159
159

Årets
Åretsresultat
resultatoch
ochStiftelsens
Stiftelsensekonomiska
ekonomiskaställning
ställningvid
vidårets
åretsslut
slutframgår
framgårav
avföljande
följande
resultatresultat-och
ochbalansräkningar.
balansräkningar.
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