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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 Sparbanksstiftelsen Skånes helt övergri-
pande uppdrag. 
 
Stiftelsens uppdrag och värderingar utgör grunden för styrelsens arbete. Antagna poli-
cys är årligen föremål för diskussion och omprövning av styrelsen. Viktiga diskussioner 
där vi som stolta ägare i Swedbank förvaltar och utvecklar hur vi uppfyller vårt uppdrag 
enligt den grundläggande sparbanksidén.  
 
Under året har diskussioner pågått kring hur vi som en god och ansvarsfull ägare kan 
sprida riskerna för att bevara vårt innehav. Frågan har, bl. a genom massmedias ständiga 
bevakning av Swedbanks ledning och verksamhet, varit högst aktuell och ständigt stått 
på agendan för strategidiskussioner. 
 
Stiftelsens samarbete med de övriga 11 sparbanksstiftelserna har fördjupats och förtyd-
ligats. Arbetet i det under början av 2020 ombildade bolaget Sparbanksstiftelsernas För-
valtnings AB skall fokusera på; Ägande, Lärande och Kommunikation. Ett tydligt mål 
är att vi tillsammans skall bli en ansvarsfull och stark ägare i Swedbank. 
 
Stiftelsens styrelse och VD har i sitt samarbete med Swedbank uppnått goda resultat i 
avseende på ”Vi fortsätter att ge tillbaka”. Vi har fått många bevis och erkännande för 
att vårt stöd har möjliggjort att goda projekt har kunnat genomföras och utvecklas. Vår 
övertygelse är att ideella föreningar som aktivt engagerar barn och unga är viktiga för 
att vi skall få ett sunt och hållbart samhälle. En samhällsutveckling helt i enlighet med 
sparbanksidén som i Sverige 2020 fyller 200 år! En idé med sunda värderingar som 
verkligen är hållbar! 
 
Vid avslutat verksamhetsår har tre av styrelsens ledamöter avgått. Ett stort tack för deras 
insatser för Stiftelsen genom åren samt som goda ambassadörer för Swedbank. 
 
Med nya styrelseledamöter, nya utmaningar, nya samverkansformer och en stabil VD, då 
finns det goda förutsättningar att 2020 kommer att bli ännu ett framgångsrikt år för Spar-
banksstiftelsen Skåne! Dessutom ett jubileumsår för den grundläggande sparbanksidén. 
 
Jag ser därför med stor tillförsikt och glädje fram emot ett 2020 där vi tillsammans, 
styrelse, VD, Förtroenderåd och Ungdomsförtroenderåd blir möjliggörare för en positiv 
samhällsutveckling genom att vara en god ägare i Swedbank. 
 
Birgit Hansson 
Ordförande 
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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 Swed-
bank. 
 
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. 
 
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 är tydliga som ägare och berättar om våra satsningar så med-
verkar 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. 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 3,34% av 
aktierna. De elva ursprungsstiftelserna bildades 1991 och har mellan åren 1995 – 2018 drivit projekt och lämnat anslag på 
drygt 2,5 miljarder. Efter finanskrisen tar stiftelserna ett större ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolide-
ring. 
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VERKSAMHETSÅRET 
2019 har varit ett år med stort samhällsfokus för Stiftelsen. Vi har gett tillbaka till samhället i 
form av höga anslagsnivåer samtidigt som vi fortsatt arbeta med vår konsolidering. Det har 
också varit ett år som satt ägandet i ett nytt perspektiv då Swedbank varit föremål för pen-
ningtvättsutredningar och stor turbulens. Swedbanks valberedning, där vi stiftelser har en 
ägarrepresentant, fick arbeta intensivt i samband med att VD lämnade och kort därefter även 
styrelseordföranden. Efter sommaren landade bankens nya organisation både vad gällde sty-
relseordförande och VD. Hösten var sedan en period där banken kunde fokusera på sitt utred-
ningsarbete och på att återuppbygga förtroendet lokalt, regionalt och nationellt. I allt detta har 
Swedbank levererat stabilt resultat och vi som ägare känner stor framtidstro. 
 
Stiftelsens arbete tillsammans med Swedbank regionalt och lokalt har fortsatt i mycket god 
samarbetsanda. Banken har haft mycket engagerade medarbetare och kontorschefer som ver-
kat tillsammans med styrelserepresentanter och förtroenderåd lokalt för att verkligen tillsam-
mans göra skillnad när vi lämnar anslag till verksamheter.  
 
Stiftelsen har också fortsatt de goda regionala samarbeten som vi byggt med andra sparbanks-
stiftelser i Skåne och vi har även tagit kliv framåt i våra nationella samverkansprojekt, både i 
ägarfrågor och vad gäller lärande. 
 
Under 2019 har Stiftelsen arbetat med långsiktiga planer avseende både stiftelsens ekonomi 
och anslagsgivning. Att finna en långsiktigt hållbar balans har varit fokus. 
 
Stiftelsens styrelse har stått inför ett stort skifte vid 2019 års utgång. Tre ledamöter hade avi-
serat att de inte stod till förfogande för omval och därmed fick Förtroenderådets utskott i val- 
och arvodesfrågor, ”Valberedningen”, ett omfattande uppdrag. Valberedningen gjorde ett 
mycket gott arbete och under hösten fördes dialog vid ett antal styrelsemöten för att landa i en 
ny styrelsesammansättning baserad på både kompetensområden och geografisk täckning i 
samband med ingången av 2020. 
 
Stiftelsen har under året använt fördelningsmodell för arvodesnivåer mot prisbasbelopp och 
detta har inneburit att Stiftelsens ersättningsnivåer varit skäliga och motsvarat uppdragets om-
fattning men inte legat i det högre spannet jämfört med andra Sparbanksstiftelser. 
 
Stiftelsen har haft en fortsatt hög ambitionsnivå avseende att ge tillbaka till samhället. Årets 
anslagsutdelningar motsvarande cirka 27 % av stiftelsens aktieutdelning från Swedbank och 
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Denna höga nivå visade tydligt att stiftelsen priorite-
rat 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 
fortsatt stärka stiftelsens ekonomi. Detta både i form av kontinuerlig ökning av aktieinnehavet 
och en likviditetsreserv som när den är uppnådd ska kunna hantera en stabil verksamhet under 
minst fem år, även vid en lägre nivå på aktieutdelningarna. Till detta ska läggas påbörjade dis-
kussioner om en permutation för att bli en mer stabil ägare till Swedbank samtidigt som Stif-
telsen har sitt evighetsperspektiv. Genom en permutation av §4, placeringsparagrafen, skulle 
Stiftelsen kunna uppnå en riskspridning avseende placeringar vilket också skulle innebära en 
mer stabil ägare för vår bank. 
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Under 2019 har stiftelsen fortsatt prioritera satsningar lokalt genom anslag fördelade kom-
munvis. Nästan 40% av den totala anslagssumman har fördelats till lokal pott och resterande 
har fördelats på regionala satsningar såsom Ung Ekonomi, näringslivssatsningar och kultur-
projekt i flera kommuner där lokala ansökningar saknats.  
 
Ung Ekonomi i form av projektet På Väg har nu nått snart 16 000 skånska ungdomar i årskurs 
åtta. Stiftelsens satsning på Ung Företagsamhet har genomförts med regionalt fokus tillsam-
mans med Swedbank och i vissa av bankens verksamhetsområden har väldigt många UF-före-
tag valt att bli kunder i vår bank. Stiftelsen har också varit regional tävlingsvärd för UF-priset 
”Årets Samhällsentreprenör”, ett pris som rimmar väl med Stiftelsens värderingar och sam-
hällsengagemang. 
 
Stiftelsens stipendieverksamhet till universitet och högskolor har varit uppskattad av både lä-
rosäten och stipendiater, men styrelsen har fört en diskussion om att utveckla universitetssam-
arbetena till att gå från stipendier till konkreta projekt som genomförs i studentmiljö. Nuva-
rande stipendieåtaganden har fördelats till fakulteterna som sedan hanterat nomineringsförfa-
rande och urval. I de flesta fall har examensarbeten på kandidat- och masternivå belönats och 
i vissa fall höga studieprestationer genom hela utbildningen. Stipendieåtaganden har varit för-
delade till Malmö Universitet, till Ekonomihögskolan, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Uni-
versitets fakulteter inom medicin och naturvetenskap, Campus Helsingborg samt de konstnär-
liga fakulteterna inom Lunds Universitet. Stiftelsen har också beviljat ett stipendium till Anna 
Lindh akademin placerad vid Malmö Universitet och där har stipendiet varit stöd för delta-
gande från ideell sektor då utbildningen bygger på ett trepartsupplägg mellan ideell sektor, of-
fentlig verksamhet och näringslivet. 
 
Alla de stiftelser som vi betecknar som ”Swedbankstiftelser” har träffats inom formen Stiftel-
seforum. Detta samarbete har inneburit samverkan i ägarfrågor, erfarenhetsutbyte och arbete 
med att skapa samarbetsprojekt mellan stiftelserna och Swedbank. Verksamheten i Stiftelse-
forum 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 har engagemanget i Almedalen fortsatt. 2019 fokuserade stif-
telserna tillsammans med Swedbank på samverkan. Swedbank genomförde ett något begrän-
sat program vid årets Almedalen pga alla frågor kring penningtvätt, ledningsskiften och ny 
styrelseordförande. Dock var det fortfarande god uppslutning vid vårt gemensamma semi-
narium och vi tolv stiftelser träffade även bankens högsta ledning för att fortsätta dialog kring 
ägarfrågor och utveckling av gemensamma samhällsnyttiga verksamheter. 
 
Stiftelserna som gemensamt äger Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB har haft fyra styrel-
semöten under året. De elva ägarstiftelserna har drivit Förvaltningsbolaget vidare. Arbetet 
med att finna en fortsättning efter 2019 i en ny form har nu landat. Redan i februari 2020 för-
delas stor del av aktierna i SFAB ut till ägarna. Därefter genomförs en nyemission som base-
rats på nuvarande storlek på stiftelserna. Det ”Nya SFAB” erbjuder också plats till Sparbanks-
stiftelsen Söderhamn som under året medverkat i Stiftelseforum, men som inte varit en delä-
gare i SFAB. Detta innebär att vi från 2020 verkar i endast en sammanslutning där alla tolv 
ingår. 
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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 ar-
betet. Anslagsutdelningar tillsammans med Swedbank på lokala kontor, i samhällsnära sam-
manhang 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. Målsättningen framöver är att ännu 
tydligare kunna lyfta och stärka Swedbanks varumärke, det är ”när det går bra för banken som 
det går bra för Stiftelsen” vilket vår ordförande ofta lyfter fram. 
 
Stiftelsens två nyaste styrelseledamöter har genomgått den särskilda styrelseutbildning utfor-
mad för just Sparbanksstiftelserna som övriga i styrelsen genomgick 2018. Detta kommer 
även att erbjudas de tre nya ledamöterna som tillträder 2020. 
 
VD har deltagit i en konferens för samtliga sparbanksstiftelser med ägande både i Swedbank 
och i Sparbank. Erfarenhetsutbyten och samverkan var temat liksom att konkretisera hur stif-
telserna arbetar med hållbarhetsmålen. Sparbanksstiftelsen Skåne har representerats i styrel-
serna för Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse och i Sparbanksstiftelsernas Barn- 
och Ungdomsstiftelse under året genom ordförande Birgit Hansson, som i november även till-
trädde som ordförande i Barn- och ungdomsstiftelsen.  
 
Samarbetet med övriga Sparbanksstiftelser i Skåne har under året fortsatt i god anda och det 
har skett flera gemensamma träffar mellan Sparbanksstiftelserna i Skåne. Under 2019 har våra 
samverkanssatsningar på Skånes Idrottsledarstipendier och Sommarlovsentreprenörskap varit 
väldigt lyckade och vi har fortsatt med flera andra regionala projekt såsom Skånes Ungdoms-
symfoniorkester och Hattrick by FC Rosengård. Vårt mycket goda samarbete med Stiftelsen 
Gripen avseende På Väg har också fortsatt under året.  
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ANSLAGSVERKSAMHETEN 
Under 2019 har stiftelsens stora samhällsengagemang genom beviljade anslag uppgått 
till 7 453 kkr. Inom ramen för anslagsverksamheten ligger stipendier, anslag genom 
lokal pott samt de av stiftelsen initierade projekt och samarbeten av en mer övergri-
pande karaktär eller satsningar som har ett längre tidsperspektiv och fördjupad sam-
hällsnytta, benämnda styrelsens initiativ. 
 
Satsningar inom ramen för styrelsens initiativ 2019 
Inom ramen för styrelsens initiativ har följande satsningar genomförts med ett totalt 
beviljande på 1 607 kkr. 

 På Väg-temadagar för årskurs 8 
 Sommarlovsentreprenörskap 
 Ung Företagsamhet 
 Skånes Ungdomssymfoniorkester 
 Hattrick by FC Rosengård 
 Kalvinknatet tillsammans med Swedbank 
 Det stora operaäventyret 
 Näringslivsdagar 

 
Skånes Ungdomssymfoniorkester 
Syftet med projektet har varit att erbjuda en 
likvärdig möjlighet för kulturskoleungdomar 
från hela Skåne i åldern 12-16 år att få spela i 
en symfoniorkester. Orkesterverksamheten 
skulle förmedla spelglädje och hålla hög konst-
närlig och pedagogisk nivå. Stiftelsens främsta 
mål med satsningen var att de ungdomar som 
oftast är väldigt ensamma om att spela sitt indi-
viduella instrument i sin hemkommun här 
skulle få verka i ett sammanhang och knyta 
kontakter för framtiden med andra som spelar. 
93 ungdomar från 21 olika Skånska kommuner 
har deltagit i projektet som till största del ge-
nomförts under sportlovsveckan 2020. 
 
Sommarlovsentreprenörskap 
Skapa ditt eget sommarjobb – så skulle vi kunna beskriva Sommarlovsentreprenör-
skap. Detta är ett projekt som finansierats av kommunerna själva tillsammans med 
stöd från Sparbanksstiftelser och Region Skåne. Ungdomarna har fått handledning och 
nyttiga föreläsningar under en till två uppstartsveckor för att sedan genomföra sina af-
färsidéer. Efter fyra till sex veckors arbete har de återsamlats för att följa upp sina 
verksamheter och utvärdera. Många har tagit med sig dessa affärsidéer in i exempelvis 
Ung Företagsamhet eller planerat för att driva sin verksamhet vidare kommande som-
mar. 
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På Väg 
Stiftelsens satsning på ett skolprojekt startade 2013. 
Målsättningen var att erbjuda elever i årskurs 8 en hel-
dag som skulle ge dem kunskap kopplat till läroplanen, 
men på ett annorlunda sätt och med föreläsare från  
näringsliv och andra organisationer. Genom samverkan 
med Swedbanks Ung Ekonomiambassadörer, Ung  
Företagsamhet, Drömmarnas Hus och Transfer har vi  
sedan start träffat cirka 16 000 ungdomar för att prata 
privatekonomi, entreprenörskap, hur du presenterar ditt 
bästa jag på en arbetsintervju och olika yrkesroller som 
ungdomar inte träffar i sin vardag. Genom hela projekt-
tiden har skolor även utformat temaveckor utifrån På 
Väg-dagen, de har knutit ordinarie undervisning till 
dessa ämnesområden och över 90% av alla deltagande 
ungdomar har varit mycket nöjda med dagarna.  
 
Ung Företagsamhet 
Stiftelsen och Swedbank har varit mångåriga partners till Ung Företagsamhet, såväl regionalt 
som nationellt. Årets Samhällsentreprenör har varit en av satsningarna där Stiftelsen stått som 
tävlingsvärd och detta är ett område där vi sett många UF-företag satsa, både med sina tjänster 
och produkter. Det har varit över 50 tävlande företag i kategorin vilket varit en av de mest  
populära tävlingskategorierna regionalt. 2019 års vinnare var företaget ”RawStraw” som till-
verkar sugrör av råghalm. Detta företag startade sin tävlingsbana på Swedbanks och Stiftelsen 
tävling ”Årets UF-affärsidé Malmö” på Malmö Näringslivsdag, där de stod som solklara  
vinnare. Därefter segrade de i både kategorin ”Årets Samhällsentreprenör” och ”Årets UF- 
företag” i den regionala finalen. RawStraw vann sedan den svenska finalen och placerade sig 
även två i den europeiska finalen inom Junior Achievement Europe som detta året gick i 
Frankrike. 
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Det stora operaäventyret  
Detta är ett kulturprojekt som leds av Malmö Opera. Projektet har löpt läsårsvis och 
årets satsning har varit riktad till mellanstadieelever, framförallt i Vellinge och Bjuv. 
Under läsåret 18/19 var det högstadieelever i Landskrona och Trelleborg som deltog. 
Detta läsåret har skolorna först fått besök av pedagoger som berättat för barnen om 
opera och om föreställningen som de ska få se. Alla klasser har även fått material för 
att tillverka masker som sedan kommer att användas i uppsättningen. Därefter har 
klasserna sett operaföreställningen och sedan kommit till Malmö Opera ytterligare en 
gång, då för att titta på olika yrkesroller som arbetar i operahuset och för att få en 
rundvandring bakom scen, i olika verkstäder mm. 

 
Stipendieverksamheten 
Stiftelsens satsning på universitets- och högskolestipendier har fortsatt 
även detta året. Stipendiaterna som vi mött har presenterat intressanta 
examensarbeten, varit väldigt tacksamma för erkännandet samt även bli-
vit goda ambassadörer för Stiftelsen. Lunds Universitet inkluderat Cam-
pus Helsingborg, de konstnärliga instutitionerna på Teater-, Konst och 
Musikhögskolan och Malmö Universitet har under 2019 delat ut stipen-
dier till 25 studenter som belönats för exceptionella examensarbeten på 
kandidat- och masternivå samt på Ekonoimhögskolan i Lund för except-
ionella studieresultat under hela sin utbildningstid. 
 
Stiftelsens kulturstipendiater utses av kompetenta jurygrupper vars medlemmar är sakkunniga 
inom kultursektorn. Årets nomineringar resulterade i ett urval av kulturstipendiater som alla 
visat stor potential för framtiden inom sitt kulturområde. En tillbakablick på tidigare stipendi-
ater visar konstnärer som gjort strålande karriärer inom sina olika konstformer. 
 
Stiftelsens sex Kulturstipendier 2019 på 50.000 kr per stipendium tilldelades: 
 
Film Caroline Troedsson 
Musik Osman Ozzy Maxameds 
Dans Jilda Hallin/Lisa Nilsson 

Teater Marie Götesdotter 
Litteratur Iman Mohammed 
Konst Marcus Matt 

 
Skånes Idrottsledarstipendier är unika i sitt slag och Skåneidrotten har vittnat om de positiva 
effekter som föreningslivet i Skåne sett avseende idrottsledarnas engagemang i framförallt 
barn och ungdomars idrottande. Tillsammans delades 250 stipendier ut vid galakvällen. 
Stiftelsens Idrottsledarstipendier om totalt 460.000 kr, gick till fyrtiosex ideella ledare i elva 
kommuner inom Stiftelsens verksamhetsområde.   
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Utöver de enskilda stipendierna delades också ett 
föreningsstipendium ut till ”Årets Förnyare”. 
Årets förnyare ska ha utvecklat sin verksamhet 
på ett innovativt och för sin idrott angeläget och 
inkluderande sätt där konceptet ska inspirera 
andra föreningar till liknande satsningar. 2019 
tilldelades ”Alla kan gympa” föreningsstipendiet 
för sitt arbete med att erbjuda gymnastikträning 
för barn och ungdomar med funktionsvariationer 
samt att utveckla detta till ett koncept som spri-
dits över hela Sverige. 
Skånes Idrottsledarstipendier och Idrottsledargala är ett mycket lyckat samarrangemang mel-
lan Sparbanksstiftelserna Skåne, Finn, 1826, Färs och Frosta samt Stiftelsen Gripen. 
 
Projektanslag inom lokal pott 
Stiftelsen har under året tagit emot drygt 580 anslagsansökningar på totalt 34 Mkr avseende 
lokal pott. Under året har alla inblandade parter arbetat för att informera om anslagsmöjlig-
heter, om policy samt aktivt försökt utveckla samarbeten med hög kvalitet. Allmänt har erfa-
renheten också varit att föreningslivet har haft det tufft, både med att finna ideella krafter och 
att lösa utvecklingsfrågor. Inom idrottsrörelsen har vi sett fler ansökningar om ersättning till 
aktiva tränare eller andra resurspersoner. Inom kultursektorn har vi sett ett ökat antal ansök-
ningar om ekonomiskt stöd då finansieringsalternativen blivit färre. Vid de årliga utdelning-
arna har samtliga anslagsmottagare vittnat om hur avgörande det varit för det idella förenings-
livet att erhålla finansiering till sina verksamheter. Det har också varit väldigt positivt med of-
fentliga utdelningar i olika miljöer utifrån att flera föreningar har fått kontakt med varandra 
och därmed skapat samarbeten. 
 
Av antalet inkomna ansökningar har totalt totalt 26% beviljats vilket varit i linje med tidigare 
år. Av dessa var 33% idrottsprojekt, 34% kulturprojekt, 22% utbildningsprojekt och 11% nä-
ringslivsrelaterade. Det har inneburit att målsättningen att fördela jämnare mellan kultur och 
idrott samt bibehållet stöd till utbildning har uppnåtts. Näringslivssatsningarna har minskat, 
delvis pga att Ung Företagsamhet räknats som kategori utbildning. Forskning har fortsatt varit 
ett område där det varit svårt att bevilja anslag då dessa ansökningar oftast inneburit väldigt 
höga ansökningsbelopp alternativt varit fleråriga, vilket i dagsläget inte beviljats. 
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Ovan redovisar total anslagsfördelning i kronor, ej antal ansökningar, avseende inkomna ansökningar. 
 
Sammantaget har stiftelsens anslagsverksamhet resulterat i stora samhällsinsatser och bidragit 
till samhällsutveckling i Skåne under 2019. Stiftelsen har varit möjliggörare för genomföran-
det 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 och 3 i stiftelseförordnandet där det anges att stiftelsen ”ska 
verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas 
och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kredit-
marknaden”.  
 
Styrelsen har tillsammans med VD under året arbetat med att utveckla anslagsgivningen och 
Stiftelsens anslagspolicy. Förtroenderådskvällen för 2019 beslutades flyttas till tidigt 2020 för 
att den nya styrelsen skulle kunna fortsätta detta arbete. Stiftelsens långsiktiga målsättning för 
anslagsgivning har varit att etablera en attraktiv och ekonomiskt hållbar nivå, oavsett Swed-
banks nivå på aktieutdelningen. Detta för att både våra sökande, våra bankkontor och sam-
hället i Skåne ska veta att Stiftelsens arbete med att ge tillbaka är stabilt över tid. 
 
Genom stiftelsens mycket goda samarbete inom styrelsen, med vårt förtroenderåd och med 
den bank vi äger, har vi tillsammans fortsatt ge tillbaka till samhället under 2019 med spar-
banksidén och sparbanksvärderingar i fokus! 
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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 2019 års utgång innehade stiftelsen 2 073 260 aktier i Swedbank AB. Utdelning på 
stiftelsens aktier i Swedbank AB har under 2019 erhållits med 29 153 KSEK.  
Stiftelsen har också erhållit utdelning med 8 797 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). Sparbanksstiftelsen Skåne 
äger 218 825 aktier i förvaltningsbolaget motsvarande 21,77 % ägarandel. Det 
bokförda värdet på stiftelsens aktier i SFAB uppgår till 91 910 tkr, vår andel av 
SFABs beskattade egna kapital motsvarar 70 676 tkr och vår andel av substansvärde 
på bokslutsdagen motsvarar 91 873 tkr. 
 
SFAB har bedrivit en mycket begränsad verksamhet som i allt väsentligt inskränker 
sig till att förvalta de Swedbank aktier som bolaget äger. På bokslutsdagen 2019-12-31 
ägde bolaget 3 014 835 aktier i Swedbank med ett marknadsvärde på 420 419 tkr. 
 
SFAB kommer vid årsstämman i februari 2020 att utdela hela innehavet av Swedbank 
aktier till stiftelserna och samtidigt genomföra en riktad nyemission till befintliga 
aktieägare och Sparbanksstiftelsen Söderhamn med 78 995 055 kr och därmed 
kommer bolagets aktiekapital uppgå till totalt 80 000 000 kronor. Detta kapital 
kommer i allt väsentligt att investeras i nya aktier i Swedbank. Sparbanksstiftelsen 
Skånes ägarandel kommer då att motsvara 7,5%. 
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Avsikten är 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. 
 
Styrelse 
Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse har under år 2019 bestått av följande ledamöter: 
Birgit Hansson, Malmö ordförande 
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken 
Bo Svensson, Ljungbyhed 
Göran Melin, Helsingborg 
Stefan Nilsson, Landskrona 
Åke Jönsson, Landskrona 
Charlotte Lundgren, Malmö 
 
Stiftelsen har under 2019 haft tio protokollförda sammanträden. 
 
Stiftelsen har under 2019 haft Sanne Mårtensson anställd som VD med motsvarande 100 % 
av en heltidstjänst.  
 
Förtroenderåd 
Stiftelsen har haft ett förtroenderåd med 27 ledamöter, varav sex ungdoms-
förtroenderådsledamöter, 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 4 353 
Högskolestipendier 558 
Kulturstipendier 300 
Idrottsledarstipendier 635 
Styrelsens initiativ, profilevenemang 
och Swedbanksamarbeten 1 607 
TOTALT kr 7 453 
Under året återtagna, redan beviljade anslag -426 
TOTALT kr 7 027 
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Flerårsöversikt 
Beloppen i flerårsöversikten visas i KSEK 
  2019 2018 2017 2016 

Stiftelsens intäkter 38 276 34 628 34 316 27 255 

Resultat efter finansiella poster 16 045 71 133 31 153 24 172 

Eget Kapital 362 646 359 904 301 769 283 732 

Beviljade bidrag (netto) 7 027 7 281 7 494 5 905 
 
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter. 
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2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

2 37 950 217 34 500 420
325 388 127 474

38 275 605 34 627 894

-892 506 -912 320
3 -2 637 288 -2 569 143

-3 529 794 -3 481 463

34 745 811 31 146 431

-18 700 000 40 000 000
-449 -13 407

-18 700 449 39 986 593

16 045 362 71 133 024

16 045 362 71 133 024

-6 276 371 -5 717 245

9 768 991 65 415 779

Resultat före skatt

Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat

Nedskrivning/Återföring av nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Övriga externa kostnader

Summa stiftelsens kostnader
Personalkostnader

Förvaltningsresultat

Finansiella poster

Org.nr. 846004-7585

RESULTATRÄKNING

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
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2019-12-31 2018-12-31
Not

4 0 0
0 0

5 91 910 451 110 610 451
6 232 459 970 225 489 801
7 1 269 000 1 269 000

325 639 421 337 369 252

325 639 421 337 369 252

451 461 1 137 950
153 170 136 300
604 631 1 274 250

41 898 136 26 990 851
41 898 136 26 990 851

42 502 767 28 265 101

368 142 188 365 634 353

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Kassa och bank
Kassa och bank

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Org.nr. 846004-7585

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
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2019-12-31 2018-12-31
Not

Org.nr. 846004-7585

BALANSRÄKNING

70 610 451 70 610 451
21 300 000 0
91 910 451 70 610 451

289 293 768 231 158 982
-7 453 200 -7 777 440

-21 300 000 0
425 991 496 447

9 768 991 65 415 779
270 735 550 289 293 768

362 646 001 359 904 219

1 368 142 1 826 182
3 661 773 3 488 733

162 977 150 865
303 295 264 354

5 496 187 5 730 134

368 142 188 365 634 353

Kortfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa 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

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
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Antal år

3-5

Noter till resultaträkningen

Not 2 2019 2018

37 950 217 34 500 420

8 796 765 8 490 410

Not 3 2019 2018

1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 4 2019-12-31 2018-12-31

23 612 23 612
23 612 23 612

-23 612 -23 612
-23 612 -23 612

0 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Tillämpade avskrivningstider:

Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående avskrivningar

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

Redovisat värde

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda

Medelantal anställda har varit

NOTER

Från och med 2019 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 
Jämförelseåret har inte omräknats. Inga effekter på eget kapital.

Medelantal anställda

Not 1   Redovisningsprinciper

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Utdelningar

varav utdelning från intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

Utdelningar

Sida 18 av 20

Sida 18 av 20

Sparbanksstiftelsen Skåne
Org.nr. 846004-7585



Sparbanksstiftelsen Skåne
Org.nr. 846004-7585

NOTER

Not 5
2019-12-31 2018-12-31

806 510 678 806 510 678
806 510 678 806 510 678

-695 900 227 -735 900 227
0 40 000 000

-18 700 000 0
-714 600 227 -695 900 227

91 910 451 110 610 451

Antal Andel
Sparbankernas Förvaltnings AB 218 825 21,77% 91 910 451

Not 6 2019-12-31 2018-12-31

225 489 801 207 841 171
6 970 169 17 648 630

232 459 970 225 489 801
232 459 970 225 489 801

Antal/
nominellt värde Redovisat värde Marknadvärde

2 073 260 225 018 720 289 116 107
4 000 000 4 256 600 4 145 000
3 000 000 3 184 650 3 086 250

232 459 970 296 347 357

Not 7 2019-12-31 2018-12-31

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

Övriga noter

Not 8

Swedbank A, aktier
SBAB, räntebärande värdepapper
Landshypotek, räntebärande värdepapper

Redovisat värde

Andra långfristiga fordringar

Utgående nedskrivningar

Värdepapper

Ingående anskaffningsvärden

Årets nedskrivningar

Andelar i intresseföretag och gemensamt 

styrda företag

Utgående anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar

Redovisat värde

Värdepapper Redovisat värde

Ingående anskaffningsvärden

Utgående nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Redovisat värde

Ingående nedskrivningar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Utgående anskaffningsvärden
Inköp

Väsentliga händelser efter 

räkenskapsårets slut

I februari 2020 har sakutdelning erhållits från Sparbankernas Förvaltnings AB i form av aktier i Swedbank AB.

Därefter har Stiftelsen deltagit i nyemission i Sparbankernas Förvaltnings AB, med syfte att främja ägarfrågor i 

nuvarande Sparbanksstiftelser med ägande i Swedbank AB.

Under första kvartalet av 2020 har världen drabbats av covid-19 och enorma samhällspåfrestningar som 

påverkar Stiftelsen. Dels en kraftig kursnedgång på Stiftelsens aktieinnehav och dels effekter i form av sänkt 

eller möjligen helt utebliven aktieutdelning på innehavet i Swedbank AB. Effekterna är i dagsläget väldigt 

svåra att bedöma, men sannolikt kommer Stiftelsens möjligheter till uppfyllande av ändamålen att påverkas 

negativt.
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