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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Sparbanksstiftelsen Skåne bildades 1991 efter beslut av rege-
ringen om ändringar i sparbankslagen som gjorde det möjligt för 
en sparbank att byta associationsform till bankaktiebolag. Akti-
erna i dåvarande Sparbanken Skåne fördes över till den då bil-
dade Sparbanksstiftelsen Skåne. Stiftelsens huvudsakliga ända-
mål skulle vara att främja sparsamhet i Sverige och verka för att 
Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar beva-
rades. 
 
Sparbanksrörelsens grundläggande idéer har sina rötter 200 år tillbaka. Sverige var då 
ett av Europas fattigaste länder. Den som ändå lyckades få en slant över hade svårt att 
spara den för sämre dagar, eftersom det knappt fanns banker och absolut inga för vanligt 
folk. När den första sparbanken öppnade innebar det därför en smärre revolution. Det 
var möjligt att när som helst sätta in och ta ut hur små belopp som helst. Sparbanken i 
Göteborg blev starten för de svenska sparbankerna och är ursprunget till dagens Swed-
bank. 
 
Mycket har hänt på 200 år. Precis som den första sparbanken 1820 är Swedbank idag 
en bank för de många. Det handlar fortfarande om att hjälpa människor att förverkliga 
idéer, drömmar och mål, oavsett om det gäller ett boende, en företagsidé eller ett nytt 
livsprojekt efter pensionen. Även folkbildningstraditionen lever kvar. 
 
Finanskriser har kommit – och gått. Stiftelsen kunde fira bankens 200 års jubileum med 
stolthet och i tryggheten att vår stiftelse har, trots kriser, levt upp till sitt uppdrag fullt 
ut. De planerade festligheterna under 2020 förändrades till stora delar med de restrikt-
ioner som Covid -19 medförde. De lokala bankkontoren uppmärksammade jubileet på 
olika sätt och med kunden i fokus.  
 
Sparbanksidén lever fortfarande och är alltid aktuell. Sparbanksstiftelsen Skåne har med 
sina satsningar tillsammans med Swedbank under 2020 påbörjat ett arbete mot en håll-
bar samhällsutveckling. Med våra anslag och aktiviteter uppmuntrar och stärker vi för-
eningslivets och andra aktörers verksamheters koppling till hållbar samhällsutveckling. 
 
2020 blev ett annorlunda år! Ett år med finansiella problem, virus och begränsningar av 
olika slag. 
 
Kriser återkommer alltid. Vi kan bara bejaka – kriser är utveckling – vi tänker nytt! 
 
2021 kommer sannolikt också att vara ett annorlunda år. Med 200 års erfarenhet, en 
stabil och trygg bank, med grund och stöd i en bärande idé ser jag med tillförsikt på ett 
år med nya möjligheter som leder till en hållbar utveckling. 
 
Birgit Hansson 
Ordförande 

  



Sida 3 av 20

Sparbanksstiftelsen Skåne 
Org. 846004-7585 
 
 

Sida 3 av 20 

 
 

 
 
SPARBANKSSTIFTELSERNA ÄR AKTIVA ÄGARE I SWEDBANK! 
 
Sparbanksidén och dess värderingar är lika aktuella idag som för 200 år sedan, då den första 
Sparbanken i Sverige startade. Under året har sparbanksidéns 200 år firats och uppmärksam-
mats. Sparbanksstiftelserna vårdar och utvecklar denna idé, i enlighet med stiftelseurkunden, 
genom att samarbeta med, och påverka det vi äger. Vår ägargruppering, Sparbanksstiftelserna 
äger idag cirka 3,5 procent i Swedbank. 
 
Vi bildades för att genom ägande i bank i sparbankssektorn driva frågor gällande sparande. 
Detta är vad vi ska göra och det vill vi i första hand genomföra genom det vi äger, nämligen 
Swedbank. 
 
Vi samarbetar i ägarfrågor med Folksam och Sparbankerna, som delar våra grundvärderingar 
med ägandet. En grupp som idag äger drygt 21,5 procent i Swedbank. I kraft av vår egen äga-
randel deltar vi i valberedningsarbetet i Swedbank. 
 
Att Swedbank är och uppfattas som en bank för alla, ligger i linje med sparbanksidén. Alla 
privatpersoner, föreningar, organisationer och företag är välkomna. Detta är vi ägare stolta 
över. För att främja sparsamhet och lokal tillväxt används medel av vår avkastning i lokal-
samhällen där vi är verksamma. Detta får vi göra i enlighet med stiftelseurkunden och är i 
linje med den grundläggande sparbanksidén. 
 
Under 2020 inleddes en satsning tillsammans med Swedbank för att utbilda ännu fler ungdo-
mar i privatekonomi, öka samverkan med Ung Företagsamhet samt utbilda ännu fler gällande 
hur man anpassar sig utifrån digitaliseringen i samhället. Detta är exempel på hur vi gemen-
samt ger tillbaks till samhällen där vi verkar. 
 
Vi, Sparbanksstiftelserna, vill göra mer.  
I de traditionella sparbanksvärderingarna handlar mycket om att kunderna ska uppleva ban-
kens 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.  Sparbanksstiftelserna har ambitionen att 
bidra, men banken själv ska och kan göra mer. Här är vi som ägare tydliga kravställare.  
 
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. Sparbanks-
stiftelserna har nämligen ett evighetsperspektiv i sitt ägande. 
 
1991 ändrades Sparbankslagen. Sparbanker får drivas i AB. De regionala Sparbankerna blev stiftelser och bankverksam-

heten samlades i Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank. Sparbanksstiftelsernas ägargruppering äger idag 3,5% av akti-

erna. De 12 regionala sparbanksstiftelserna har mellan åren 1995 – 2020 drivit projekt och lämnat anslag på ca 2,5 miljar-

der. Efter finanskrisen tar stiftelserna ett större ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolidering. 
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VERKSAMHETSÅRET 
Året som gått har varit ett år med stora omställningar och anpassningar för individer, för sam-
hället och även för Stiftelsen. Behovet av att snabbt anpassa verksamheter till nya regelverk 
har varit påtagligt under året och vår bank har ständigt arbetat med att följa alla gällande rikt-
linjer, från kontorens kundmottagande och rådgivning till att inte ge aktieutdelning till sina 
ägare. Detta har i sin tur resulterat i att Stiftelsen fått ta ur sin likviditetsreserv för att ge till-
baka till samhället för detta stöd har varit än mer viktigt ett år som detta. Den snabba digitali-
seringen har inneburit positiva förändringar också, såsom att snabbt ställa om - inte in, enga-
gemang för unga gällande både Ung Ekonomi och Ung företagsamhet till digitala aktiviteter. 
 
Stiftelsen har stått inför utmaningen att både stödja verksamheter med stor samhällsnytta, sär-
skilt under pandemiåret, men även ta ansvar för Stiftelsens långsiktiga finansiella situation. 
Att under ett år som detta fortsätta med anslagsgivning till föreningsliv och projekt med stor 
samhällsnytta har varit prioriterat. Situationen med utebliven aktieutdelning krävde dock re-
ducerad anslagsgivning. Vissa satsningar fick pausas pga. av pandemin och återkommande 
verksamheter såsom Stiftelsens kulturstipendier och Skånes Idrottsledarstipendier likaså. 
 
Stiftelsens arbete tillsammans med Swedbank har fortsatt i mycket god samarbetsanda. Ban-
ken har under året haft mycket engagerade medarbetare och kontorschefer som verkat tillsam-
mans med Stiftelsens styrelserepresentanter, VD och förtroenderåd lokalt för att verkligen till-
sammans bidra till fortsatt samhällsutveckling.  
 
Under 2020 har Styrelsen tillsammans med VD arbetat med en långsiktig strategi för Stiftel-
sens kapitalförvaltning och en ansökan avseende permutation av placeringsparagrafen har 
lämnats in till Kammarkollegiet. Med detta avser Stiftelsen bli en än mer stabil ägare till 
Swedbank, där hållbar och långsiktig ekonomisk förvaltning ska garanteras samtidigt som 
ägarfrågor ska vara i fokus.  
 
Stiftelsens styrelse fick välkomna tre nya ledamöter vid årsskiftet. Valberedningen hade gjort 
ett utmärkt arbete och styrelsen i sin nya sammansättning har samarbetat mycket väl under 
året. Stiftelsen har under året hållit fast vid tidigare beslutad fördelningsmodell för arvodesni-
våer mot prisbasbelopp och med detta har Stiftelsens ersättningsnivåer varit skäliga och mot-
svarat uppdragets omfattning men inte legat i det högre spannet jämfört med andra Spar-
banksstiftelser. 
 
Stiftelsens nära och goda samarbete med de andra sparbanksstiftelserna i Skåne samt Stiftel-
sen Gripen har fortsatt under året. 
 
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB har genomfört en riktad nyemission efter en utdelning 
i form av Swedbankaktier. På detta sätt har Sparbanksstiftelsen Söderhamn välkomnats till 
SFAB som delägare. En ny organisation för SFAB (Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB) 
har implementerats och de tolv stiftelserna i Sverige med ägande i Swedbank har fortsatt de 
nära ägarrelationer som varit upparbetade under många år i det ombildade SFAB.  
 
2020 har inneburit utmaningar och krav på nya lösningar. Detta kommer att effektivisera Stif-
telsens arbete i framtiden, men året har också visat hur viktigt det personliga mötet är, med 
förtroenderåd, Swedbankpersonal och inte minst med alla verksamheter som vi beviljar an-
slag. Detta har vi och många med oss saknat. 
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ANSLAGSVERKSAMHETEN 
Under 2020 har stiftelsens stora samhällsengagemang genom beviljade anslag uppgått 
till 3 561 tkr. Inom ramen för anslagsverksamheten ligger anslag genom lokal pott 
samt de av stiftelsen initierade projekt och samarbeten av en mer övergripande karak-
tär eller satsningar som har ett längre tidsperspektiv och fördjupad samhällsnytta, be-
nämnda styrelsens initiativ. 
 
Satsningar inom ramen för styrelsens initiativ 2020 
Inom ramen för styrelsens initiativ har följande satsningar be-
slutats med ett totalt beviljande på 677 tkr. 

• På Väg-temadagar för årskurs 8 vårterminen 2020 

• Swedbank Ung Ekonomi 

• Sommarlovsentreprenörskap 

• Ung Företagsamhet 

• Skånes Ungdomssymfoniorkester 

• Hattrick by FC Rosengård 

• Det stora operaäventyret 

• Näringslivsdagar 
 
En del av satsningarna har kunnat genomföras i digital form 
men exempelvis Skånes Ungdomssymfoniorkester och Det 
stora operaäventyret har fått flyttas fram till 2021 liksom vissa 
av Hattricks verksamheter lokalt.  
 
 
Ung Ekonomi 
Stiftelsernas gemensamma satsning på att förstärka Ung Ekonomi genom projektsam-
ordnare i samtliga av Swedbanks regioner har fallit väl ut. Ung Ekonomiambassadö-
rerna har trots pandemin kunnat fortsätta utbilda ungdomar i privatekonomi. Den digi-
tala omställningen gick väldigt snabbt och har varit välkommen ute i skolorna. Detta 
har inneburit att Sparbanksstiftelsen Skånes projekt På Väg nu har avslutats efter sju 
lyckosamma år och många tusentals utbildade ungdomar. Projektsamarbetet inom ra-
men för På Väg med Transfer, Drömmarnas Hus, Ung Företagsamhet och Swedbank 
som partners, har delvis legat till grund för en ny satsning som heter Framtidskoll och 
som nu kommer att genomföras av Swedbank och Ung Företagsamhet.  
 
Utöver detta är det framförallt lokala föreläsningar som bokats av projektledaren och 
sedan genomförts av Swedbankkontorens personal som varit fokus och som kommer 
att leda till förbättrad kunskap om privatekonomi bland Skånes ungdomar. 
 
Sommarentreprenörskap 
Under många år har Stiftelsen lämnat stöd till kommuner som organiserar sommarentrepre-
nörskap. Denna verksamhet har inneburit att kommunen eller en av dem vald aktör, exempel-
vis Ung Drive, har utbildat ungdomar kring entreprenörskap och sedan stöttat dem när de un-
der sommarlovet skapat sina egna sommarjobb. Det kan ha varit allt från servicetjänster till 
försäljning av varor. Under 2020 ansökte och beviljades kommunerna Svedala, Perstorp, Trel-
leborg, Klippan och Burlöv finansiering. 
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Ung Företagsamhet 
Stiftelsen har samverkat med Ung Företagsamhet både genom att vara regional tävlingsvärd 
för Årets Hållbara UF-företag och genom en egen tävling ”Årets UF-affärsidé Malmö” på 
Malmö Näringslivsdag.  
 
 
Årets UF-affärsidé har under 2020 utvecklats vi-
dare och årets segrande företag var RE-textile UF. 
Tillsammans med sju andra UF-företag pitchade 
de sina affärsidéer för vår jury där representanter 
från Swedbank, Almi, Företagarna och Malmö 
Stad ingår. Malmös unga entreprenörer har haft 
stort fokus på hållbar samhällsutveckling när de 
utvecklat sina UF-företag. 
 
RE-textile hade som affärsidé att omvandla gamla 
hushållstextilier som gardiner och lakan till nya 
kökshanddukar och förkläden. Detta i samarbete 
med Yallatrappan i Malmö.  
 
Swedbank tillsammans med Stiftelsen har länge arbetat för att Malmö Näringslivsgala ska 
lyfta fram stadens unga entreprenörer och 2020 var året då de nådde hela vägen fram till sce-
nen på Malmö Live på självaste galakvällen. 
 

 

Projektanslag inom lokal pott 
Stiftelsen har under året tagit emot drygt 400 anslagsansökningar på totalt 26 Mkr avseende 
lokal pott. Detta var en nedgång mot föregående år med 180 ansökningar. Ett stort antal av 
årets beviljade projektanslag kommer även att utnyttjas under 2021 då pandemin krävt om-
ställningar. 
 
Under året har alla inblandade parter arbetat för att informera om Stiftelsens begränsade an-
slagsmöjligheter, om policy samt aktivt försökt utveckla samarbeten med hög kvalitet. Stiftel-
sens anslagspolicy har förändrats till förmån för projektfinansiering där även Swedbank är en 
aktiv partner, såsom ett utvecklingsanslag till en idrottsförening kopplat med Ung Ekonomi-
föreläsningar eller ett kulturprojekt inom kreativt skapande där Swedbank deltagit med perso-
nal för att på ett nytt sätt kunna samtala kring ekonomi med unga.  
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Fördelning belopp inkomna ansökningar och beviljade 

 
 
Av antalet inkomna ansökningar inom lokal pott har totalt 20% beviljats. Då 2020 var ett år 
helt utan aktieutdelning valde ändå Stiftelsen att prioritera lokal pott. Av dessa var 33% id-
rottsprojekt, 23% kulturprojekt, 31% utbildningsprojekt och 13% näringslivsrelaterade. Ande-
len idrotts- och utbildningsprojekt har ökat mer än kulturprojekten. Detta delvis pga. att 
många sommarlovsaktiviteter utomhus inom idrott har fått stöd men också att fler ansök-
ningar lokalt inkommit i dessa kategorier. Målsättningen har naturligtvis varit att uppnå en 
jämn fördelning. Näringslivssatsningarna har minskat, delvis pga. att Ung Företagsamhet räk-
nats inom kategori utbildning. Forskning har fortsatt varit ett område där det varit svårt att be-
vilja anslag då dessa ansökningar oftast inneburit höga ansökningsbelopp alternativt varit 
fleråriga, vilket i dagsläget inte beviljas. 
 
Procentuell fördelning per kategori beviljade belopp 
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HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING 

Stiftelsen påbörjade sin analys och kategorisering av pro-
jektanslag kopplade till de Globala hållbarhetsmålen re-
dan under verksamhetsåret 2019. Våra hållbarhetsrappor-
ter för både 2019 och 2020 visar att ett högt antal av de 
beviljade anslagen kan kopplas till hållbarhetsmålen. 
Detta är ett kvitto på Stiftelsens uppfyllande av förord-
nandet såväl som målsättningen att arbeta med ”Hållbar 
samhällsutveckling”. 
 
 
 
 
 
Alla beviljade bidrag år 2020 sorterades in under motsvarande delmål under något av de 17 
hållbarhetsmålen. Vissa projekt stämde inte in på något delmål utan hamnade då under Faller 

ej under något mål. Om ett projekt stämde in på flera mål hamnade det under det som passade 
bäst. Om ett projekt var en fortsättning på ett tidigare beviljat projekt (under 2019) och syftet 
inte ändrats sorterades detta in under samma delmål som tidigare projekt för att göra en jäm-
förelse mellan åren lättare. 
 
Av 85 beviljade ansökningar föll 88,24% av de beviljade ansökningarna under något av håll-
barhetsmålen, fördelat på 9 av de 17 möjliga. För specifikt projekt, se bilaga 1. Dessa hållbar-
hetsmål var följande: 
 
3 – God hälsa och välbefinnande – 41 projekt (48,24%) 
4 – God utbildning för alla – 10 projekt (11,76%) 
5 – Jämställdhet – 1 projekt (1,18%) 
8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – 3 projekt (3,53%) 
10 – Minskad ojämlikhet – 9 projekt (10,59%) 
11 – Hållbara städer och samhällen – 2 projekt (2,35%) 
12 – Hållbar konsumtion och produktion – 1 projekt (1,18%) 
14 – Hav och marina resurser – 4 projekt (4,71%) 
15 – Ekosystem och biologisk mångfald – 4 projekt (4,71%) 
 
Faller ej under något mål – 10 st (11,76%) 
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En kategorisering utifrån beviljade belopp visar att av totalt 1 995 tkr under 2020, hamnade 
1 768 tkr (88,63%) under något av hållbarhetsmålen. 
 
Fördelningen var enligt följande: tkr (procent) 

3 – God hälsa och välbefinnande – 738,0 (37,0%) 
4 – God utbildning för alla – 272,0 (13,64%) 
5 – Jämställdhet – 40,0 (2,01%) 
8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – 170,0 (8,52%) 
10 – Minskad ojämlikhet – 224,0 (11,23%) 
11 – Hållbara städer och samhällen – 170,0 (8,52%) 
12 – Hållbar konsumtion och produktion – 20 (1,00%) 
14 – Hav och marina resurser  – 85 (4,26%) 
15 – Ekosystem och biologisk mångfald – 49,0  (2,46%) 
 
Faller ej under något mål – 226,7 (11,37%) 
 
 
Exempel projekt med hållbarhetsfokus  
Det finns många fina projekt inom de nio hållbarhetskategorierna där vi beviljat anslag. Några 
goda exempel från 2020: 
 

 
Bjuvs Brottarklubb: Gemenskapen lyfter mästare 
FC Rosengård: Hattrick tillsammans med nio tjejfotbollsklubbar i Skåne 
Stavsten HK: Fitnesshandboll för motion, ej tävling 
Fair Play Tennis: Tennis skapar fair play i hela Malmö 
Skånes Skolidrottsförbund: Rörelsesatsning i Skåne 
 
 
Sommarentreprenörskap i stiftelsens verksamhetsområde i Skåne 
Studentkåren Malmö Universitet: sektioner för studentengagemang 
Föreningen BOOA: videoföreläsningar hemma hos våra främsta forskare  
Minibladet: ekonomiredaktionen ”Barn pratar pengar” 
 
 
 
Lundaekonomernas utskott WILMA: ett nätverk med kvinnliga företags-
mentorer för studenter på Lunds Ekonomiska högskola med syfte att 
bygga nätverk, vara bollplank och för ett gemensamt utbyte mellan stu-
denter och mentorer. 
 
 
 
Young Entrepreneur Arena Malmö 
Drivhuset Malmö: Level up 2.0 
Näringslivsdagar i stiftelsens verksamhetsområde 
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Cityidrott Landskrona: sommarläger 
OV Helsingborg: OV Sommarskola 
KFUM KIOSK: Utbildning hos Statarmuseet 
Kollaborativet: Spiralens mitt 
 
 
 
Skånes Ungdomssymfoniorkester 
Kulturvävarna i Helsingborg: Vävkonst över gränser 
 
 
 
 
Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation: Återbruket där lokala id-
rottsföreningar bedriver second-handförsäljning och utifrån sin bemanning 
i butiken får ta del av intäkterna. 
 
 
 
 
Lunds universitet och Havsakademin: samverkansprojekt mellan Havsaka-
demin och journalistutbildningen för att skapa större medvetenhet och 
medial uppmärksamhet rörande havs- och vattenfrågor. 
 
Vattenverkstaden: Familjedagar med Räkan Rut 
 
 
Klippans scoutkår: Sommarläger 
Rydebäcks scoutkår: Bee prepared - biodling 
Vattenverkstaden: Storstadssafari 
 
 
 

 
Hållbarhetsfrågorna kommer att vara fortsatt i fokus och inför 2021 kommer både ansök-
ningsformulär samt återkoppling till de sökande att innehålla hållbarhetskopplingar. Under 
året har också styrelse tillsammans med VD genomgått Swedbanks hållbarhetsutbildningar 
som även kommer att tillgängliggöras för förtroenderådsledamöter. 
 
 
  



Sida 11 av 20

Sparbanksstiftelsen Skåne 
Org. 846004-7585 
 
 

Sida 11 av 20 

 
 

SAMARBETEN 
Under det gånga året har våra samarbeten varit viktiga ur flera olika perspektiv. Det är genom 
samarbeten vi kan fortsätta göra nytta. 
 
Förtroenderådet 
Stiftelsens huvudmannakår omvandlades för många år sedan till ett förtroenderåd. Ledamö-
terna i förtroenderådet ser till att Stiftelsens lokala förankring är stark, hjälper oss att finna bra 
projekt som kan erhålla stöd men är också med sina nätverk viktiga ambassadörer för Swed-
bank lokalt. 
 
Ungdomsförtroenderådet 
Inom förtroenderådet tillsatte Stiftelsen ett s.k. Ungdomsförtroenderåd år 2017. Ungdomsför-
troenderådet består av sju unga personer mellan 18-25 år som bidrar på ett utomordentligt sätt 
med sina nätverk och sitt kunnande till Stiftelsens verksamhet. De ingår i förtroenderådets lo-
kala grupper på samma villkor som övriga ledamöter i förtroenderådet. Denna lyckade sats-
ning kommer nu även att anammas av flera sparbanksstiftelser i Sverige.  
 
Stiftelsesamarbeten 
Vi samverkar i Sverige med andra sparbanksstiftelser, både de som är Swedbankägare och de 
som är Sparbanksägare. Vi utbyter erfarenheter, lär av varandra och även samverkar kring 
finansiering vad gäller projekt. Detta förstorar både oss och det vi står för; sparbanksvärde-
ringar och hållbar samhällsutveckling.  
 
Swedbank 
Tillsammans med Swedbanks personal når vi många människor och kan medverka till att 
verksamheter på både lokal och regional nivå genomförs. Swedbank driver sitt samhällsenga-
gemang och tillsammans med Stiftelsen kan vi göra mer för fler.  
 
 
 
 
Under 2021 väntar många angelägna beslut inte minst avseende Stiftelsens fortsatta ekono-
miska förvaltning för att bli en ännu stabilare ägare till vår bank.  
 
Vi har fortsatt ge tillbaka till samhället under 2020 med sparbanksidén och sparbanksvärde-
ringar i fokus och vi ser framåt med stor tillförsikt! 
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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 bank-
aktiebolag 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 sam-
band 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 ge-
nom att som aktieägare i Swedbank AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer 
och värderingar bevaras och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på kre-
ditmarknaden en effektiv konkurrens. 
 
Vid sidan av syftet att främja sparsamhet får Stiftelsen även främja näringsliv, forskning, ut-
bildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom ut-
delning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens 
förmögenhet. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar Skåne län. 
 

Aktier i Swedbank AB 
Vid 2020 års utgång innehade Stiftelsen 2 729 735 aktier i Swedbank AB. Utdelning på Stif-
telsens aktier i Swedbank AB har under 2020 inte erhållits. 
 
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB 
Sparbanksstiftelsen Skåne ägde tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser samtliga 
aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB). Sparbanksstiftelsen Skåne 
ägde 218 825 aktier i förvaltningsbolaget vilket motsvarade 21,77 % ägarandel. Vid 
årsstämman i februari 2020 delade SFAB ut hela innehavet av Swedbank aktier till 
stiftelserna och genomförde samtidigt en riktad nyemission till befintliga aktieägare 
och Sparbanksstiftelsen Söderhamn med 78 995 055 kr. Därmed uppgick bolagets 
ägarstiftelser till elva och aktiekapitalet till totalt 80 000 000 kronor. Detta kapital in-
vesterades sedan i allt väsentligt i nya aktier i Swedbank. Sparbanksstiftelsen Skånes 
ägarandel uppgick därefter till 7,5% av SFABs beskattade egna kapital motsvarade   
74 395  tkr och Stiftelsens andel av substansvärde på bokslutsdagen motsvarade  
5 554  tkr.  
 
Avsikten var att bolaget med ett ökat engagemang skall utveckla verksamheten inom 
huvudområdena ägande, lärande och kommunikation, vilket bedöms vara till gagn för 
både bolaget och dess ägare. Sparbanksstiftelsen Skånes ordförande har också varit 
styrelseordförande i SFAB under verksamhetsåret 2020.  
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Styrelse 
Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse har under år 2020 bestått av följande ledamöter: 
Birgit Hansson, Malmö ordförande 
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken 
Bo Svensson, Ljungbyhed 
Jan Abrahamsson, Helsingborg 
Ingrid Bengtsson-Rijavec, Landskrona 
Björn Bergman, Vellinge 
Charlotte Lundgren, Malmö 
 
Stiftelsen har under 2020 haft åtta protokollförda sammanträden. 
 
Stiftelsen har under 2020 haft Sanne Mårtensson anställd som VD med motsvarande 100 % 
av en heltidstjänst.  
 
Förtroenderåd 
Stiftelsen har haft ett förtroenderåd med 26 ledamöter, varav sju ungdoms-förtroenderådsleda-
möter, 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 1 854 
Högskolestipendier 0 
Kulturstipendier 365 
Idrottsledarstipendier 665 
Styrelsens initiativ, profilevenemang 
och Swedbanksamarbeten 677 
TOTALT tkr 3 561 
Under året återtagna, redan beviljade anslag -2 222 
TOTALT tkr 1 339 
 
 
 
Den ovanligt höga summan återtagna, redan beviljade anslag härrör dels från projekt 
där beviljade organisationer på egen begäran återlämnat anslag då genomförande inte 
varit möjligt pga Covid -19 och dels från avslut av projektet På Väg där medel varit 
beviljade i större utsträckning än vad som använts under sista läsåret, även detta pga 
Covid -19. I summan ingår även de först beviljade, men sedan inställda kultur- och id-
rottsledarstipendierna. 
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Verksamheten 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
I februari 2020 erhölls sakutdelning från Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB med 
nästan 103 Mkr, i form av aktier i Swedbank AB. Utdelningen medförde att innehavet 
i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB fick nedskrivas med 92 Mkr. 
 
Därefter deltog Stiftelsen i nyemission i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB med 
5,8 Mkr, med syfte att främja ägarfrågor i nuvarande Sparbanksstiftelser med ägande i 
Swedbank AB. 
 
Covid -19 har ekonomiskt påverkat Stiftelsen under året genom utebliven aktieutdel-
ning på innehavet i Swedbank AB. 
 
 
 

 

Flerårsöversikt 
Beloppen i flerårsöversikten visas i tkr. 

  2020 2019 2018 2017 

Stiftelsens intäkter 103 272 38 276 34 628 34 316 

Resultat efter finansiella poster 7 545 16 045 71 133 31 153 

Eget Kapital 368 812 362 646 359 904 301 769 

Beviljade bidrag (netto) 1 339 7 027 7 281 7 494 

 

Beträffande Stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter. 
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2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

2 102 935 280 37 950 217

336 441 325 388

103 271 721 38 275 605

-856 434 -892 506

3
-2 756 569 -2 637 288

-3 613 003 -3 529 794

99 658 718 34 745 811

-92 110 313 -18 700 000

-3 692 -449

-92 114 005 -18 700 449

7 544 713 16 045 362

7 544 713 16 045 362

-39 898 -6 276 371

7 504 815 9 768 991

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

Ränteintäkter

Org.nr. 846004-7585

RESULTATRÄKNING

Stiftelsens intäkter
Utdelningar

Övriga externa kostnader

Summa stiftelsens kostnader

Personalkostnader styrelse, förtroendevalda och 

anställda

Förvaltningsresultat

Finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Räntekostnader

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat
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2020-12-31 2019-12-31
Not

4 0 0

0 0

5
0 91 910 451

6 5 554 024 0

7 335 395 250 232 459 970

8 1 269 000 1 269 000

342 218 274 325 639 421

342 218 274 325 639 421

1 562 451 461

184 840 153 170

186 402 604 631

28 309 728 41 898 136

28 309 728 41 898 136

28 496 130 42 502 767

370 714 404 368 142 188

Anläggningstillgångar

Org.nr. 846004-7585

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 

företag

Ägarintressen i övriga företag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Kassa och bank
Kassa och bank
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2020-12-31 2019-12-31
Not

Org.nr. 846004-7585

BALANSRÄKNING

91 910 451 70 610 451

11 242 577 21 300 000

103 153 028 91 910 451

270 735 550 289 293 768

-3 560 700 -7 453 200

-11 242 577 -21 300 000

2 221 617 425 991

7 504 815 9 768 991

265 658 705 270 735 550

368 811 733 362 646 001

212 826 1 368 142

1 140 911 3 661 773

185 971 162 977

362 963 303 295

1 902 671 5 496 187

370 714 404 368 142 188

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

Förändringar av bundet eget kapital

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

Beviljade bidrag

Överfört till bundet eget kapital

Återförda bidrag

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Beviljade ej utbetalda bidrag

Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder
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Antal år

3-5

Noter till resultaträkningen

Not 2 2020 2019

102 935 280 37 950 217

Not 3 2020 2019

1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 4
2020-12-31 2019-12-31

23 612 23 612

23 612 23 612

-23 612 -23 612

-23 612 -23 612

0 0

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda

Medelantal anställda har varit

NOTER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Medelantal anställda

Not 1   Redovisningsprinciper

Utdelningar

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Utdelningar
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NOTER

Not 5
2020-12-31 2019-12-31

Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat

Säte andel % värde värde

0 0 91 910 451

Stockholm 0,00%

806 510 678 806 510 678

5 753 886 0

-812 264 564 0

0 806 510 678

-714 600 227 -695 900 227

-92 110 313 -18 700 000

0 -714 600 227

0 91 910 451

Not 6 2020-12-31 2019-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat

Säte andel % värde värde

5 972 711 5 554 024 0

Stockholm 7,47%

5 554 024 0

0 0

812 264 564 0

812 264 564 0

-806 710 540 0

-806 710 540 0

5 554 024 0

Not 7
2020-12-31 2019-12-31

232 459 970 225 489 801

102 935 280 6 970 169

335 395 250 232 459 970

335 395 250 232 459 970

Antal/

nominellt värde Redovisat värde Marknadsvärde

2 729 735 327 954 000 393 409 408

4 000 000 4 256 600 4 060 000

3 000 000 3 184 650 3 071 250

335 395 250 400 540 658

Swedbank AB

Värdepapper

SBAB, räntebärande värdepapper

Landshypotek, räntebärande värdepapper

Ingående anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden

Omklassificeringar

Omklassificeringar

Ingående anskaffningsvärde

Omklassificeringar

Utgående anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar

Årets nedskrivningar

Organisationsnummer

556667-7455

Organisationsnummer
Sparbankernas Förvaltnings AB

556667-7455

Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

Sparbankernas Förvaltnings AB

Inköp

Redovisat värde

Utgående nedskrivningar

Ägarintressen i övriga företag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Redovisat värde

Utgående anskaffningsvärden

Inköp

Ingående anskaffningsvärden
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NOTER

Not 8 2020-12-31 2019-12-31

2 538 000 2 538 000

2 538 000 2 538 000

-1 269 000 -1 269 000

-1 269 000 -1 269 000

1 269 000 1 269 000

Not 9

Malmö 2021-03-03

Birgit Hansson Malin Eggertz Forsmark Sanne Mårtensson

Ordförande Verkställande direktör

Björn Bergman Bo Svensson Ingrid Bengtsson-Rijavec

Jan Abrahamsson Charlotte Lundgren

Bertil Toreson Rose-Marie Östberg

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 mars 2021.

Ingående anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar

Utgående anskaffningsvärden

Andra långfristiga fordringar

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

I februari 2021 har vid extra bolagsstämma i Swedbank AB beslutats om aktieutdelning för 2019 med 4,35 kr 

per aktie, vilket för Stiftelsen medfört ett ekonomiskt tillskott.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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