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AVSNITT 1

Inledning

Rapportens
struktur
Rapporten presenterar resultaten från den första
SEAT-bedömningen som genomförts av Mondi
Dynäs AB (kallas nedan ”Mondi Dynäs” eller bara
”Dynäs”). Den finns på engelska och svenska och
redogör för de problem berörda parter har tagit
upp på SEAT-mötena samt svaren från massaoch pappersbrukets ledning.
Återstoden av rapporten är indelad i följande
avsnitt.

Det här är vi och därför är våra
SEAT-bedömningar viktiga
Mondi är en global ledare inom förpackningar
och papper som tillgodoser kunders och
konsumenters behov med innovativa
och naturligt hållbara förpacknings- och
pappersprodukter. Vår verksamhet har en
helt integrerad värdekedja för förpackningar
och papper – från skogsbruk och produktion
av pappersmassa, papper och plastfilm
till att utveckla och tillverka effektiva
förpackningslösningar för industrin och
konsumenterna. Hållbarhet genomsyrar allt vi
gör. 2019 hade Mondi intäkter på 7,27 miljarder
euro och en underliggande EBITDA på 1,66
miljarder euro.

Avsnitt 2:

Mondi har en premiumlistning på
Londonbörsen (MNDI) och en sekundär
listning på JSE Limited (MNP). Mondi är ett
av företagen i FTSE 100-indexet, har ingått
i FTSE4Good Index-serien sedan 2008 och
i FTSE/JSE Responsible Investment Indexserien sedan 2007.

Avsnitt 3:

Vi har över 26 000 anställda vid över 100
anläggningar i över 40 länder över hela världen.
Det är en storlek som kräver ansvar. Våra
kunder och världen behöver nya lösningar från
oss: papper och förpackningar av hög kvalitet
som är anpassade för ändamålet, har ett
konkurrenskraftigt pris och är designade för att
återanvändas, återvinnas eller komposteras.

Mål och metodik för bedömningen,
introducerar Mondis SEAT-koncept (verktyget,
metodiken och processen) och beskriver syftet
med att genomföra en SEAT i samhällen där
vi har verksamhet. Här beskrivs även SEATteamet och de viktiga berörda parter som
bjöds in att delta i SEAT-bedömningen.
Översikt över omgivningarna, beskriver det
geografiska sammanhanget, med en kort översikt
över Höga kusten-regionen och Kramfors
kommun där massa- och pappersbruket ligger.
Avsnittet innehåller även viktig ekonomisk och
demografisk statistik, samt en karta över regionen.

Avsnitt 4:

Om Mondi Dynäs, innehåller en allmän
presentation av Mondi Group och en närmare
beskrivning av Mondi Dynäs, bland annat massaoch pappersbrukets sociala och ekonomiska
bidrag och dess inverkan på kommunen och
regionen där det ligger. Systemen för social
styrning på pappersbruket förklaras, med
strategi och resultat när det gäller sysselsättning,
kommunikation, säkerhet och engagemang
i lokalsamhället. Avsnittet innehåller även
information om pappersbrukets miljöprestanda
(med avseende på energi, koldioxid, avfall, utsläpp
till luft och vatten samt gällande certifieringar) och
strategin för upphandling av vedråvara.

Den strategin bygger på att vi tar hänsyn till
de många som berörs av Mondi och som
påverkas av våra anläggningar och våra
produkter. En viktig del av vår affärsstrategi är
att ha ett aktivt utbyte med berörda parter för
att få bättre förståelse och ge bättre svar på
deras frågor och betänkligheter. Det innefattar
aktieägare, kunder, anställda, leverantörer,

förvaltningar, icke-statliga organisationer,
akademiska institutioner, lokalsamhällen,
certifieringsorgan, tillsynsmyndigheter och
även medierna. Vi engagerar oss på alla nivåer
– globalt, nationellt, regionalt och på operativ
nivå – enligt en strategi som innefattar
både informella och formella möten och
dialoger med olika berörda parter samt med
regelbunden och öppen rapportering.
Socioekonomiska förhållanden och
miljöförhållanden är en viktig utgångspunkt
för Mondis bidrag till hållbar utveckling i de
regioner där vi har verksamhet.
Vi genomför regelbundet formella och
öppna bedömningar av hur vår industriella
verksamhet påverkar de socioekonomiska
förhållandena i lokalsamhällen och regioner.
Processen kallas SEAT (Socio-Economic
Assesment Toolbox) och är en serie direkta
dialoger med dem som berörs av vår
verksamhet under ledning av en oberoende
tredje part. Resultaten av bedömningen
publiceras i en detaljerad SEAT-rapport som
delas ut till berörda parter.
SEAT-strategin infördes 2005. Syftet var att
hjälpa våra massa- och pappersbruk och våra
skogsföretag att skapa en öppen dialog med
lokalsamhällena. Tack vare SEAT-processen
har vi fått bättre förståelse för var vår påverkan
ligger och vad berörda parter förväntar sig. På
vissa platser används SEAT-bedömningarna
även som underlag för att planera hur berörda
parter kan engagera sig. Hittills har 12 av våra
14 massa- och pappersbruk och skogsföretag
(över 85 procent) gjort minst en SEATbedömning. Det gäller anläggningar i Ryssland,
Sydafrika, Polen, Slovakien, Bulgarien, Tjeckien,
Sverige och Österrike.

Avsnitt 5:

Bedömningens resultat, redogör för problem
och synpunkter berörda parter har tagit upp
på SEAT-mötena. Avsnittet är uppdelat i
”positiva resultat” (dvs. strategier eller resultat
som pappersbruket har fått beröm för) och
”identifierade utmaningar” (dvs. aspekter
som bekymrar berörda parter eller där de
har uttryckt förväntningar på pappersbrukets
framtida agerande). Enskilda resultat har
samlats i bredare problemkategorier (t.ex.
sysselsättning, säkerhet, kommunikation,
engagemang i lokalsamhället och
miljöprestanda), med återkoppling och svar
från ledningen för vare delområde.
Rapporten avslutas med en ordlista och
kontaktuppgifter till SEAT-teamet.

Mondi Dynäs är den näst största privata arbetsgivaren i Kramfors kommun

Alla SEAT-rapporter finns på vår webbplats på
www.mondigroup.com/SEATS

Mondi Group SEAT-rapport för Dynäs AB 2019
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AVSNITT 2

Mål och metodik för bedömningen
Mål
Målet med alla Mondis SEAT-processer är
att få en grundlig förståelse av hur berörda
parter upplever ett massa- och pappersbruk
eller någon annan av våra anläggningar och
vilka positiva och negativa konsekvenser
anläggningen har för de omgivande
lokalsamhällena och de berörda parterna.
SEAT-bedömningen av Mondi Dynäs är inget
undantag, och våra främsta syften har varit att:
 enomföra en systematisk och regelbunden
G
bedömning som ger oss en aktuell bild av
områdets socioekonomiska sammanhang.
Där ingår en bedömning av sociala,
ekonomiska, politiska och miljörelaterade
trender samt lokalsamhällets utveckling,
behov och förväntningar.
 pprätta nya eller stärka befintliga relationer
U
till berörda parter och nätverk, samt förbättra
kommunikationen till alla.
 edöma våra lokala initiativ och hitta områden
B
där förbättringar behövs genom sociala
överenskommelser med lokalsamhället.
 a emot öppen återkoppling från berörda
T
parter samt förbättra medvetenheten om och
upplevelsen av massa- och pappersbruket i
lokalsamhället.

Metodik
Mondi började använda SEAT-processen medan
det var en del av Anglo American plc. Senare
har vi i samarbete med vår hållbarhetspartner
Environmental Resources Management Ltd. (ERM)
sett över och anpassat SEAT-metodiken efter
behoven hos våra verksamheter inom skogsbruk
samt förpacknings- och papperstillverkning.

Efter profilering av anläggningen och
lokalsamhället samt identifiering av alla
relevanta grupper av berörda parter fortsatte
processen med enskilda panelbaserade möten
med de berörda parterna. Panelerna bestod
av SEAT-teamet och i vissa fall en eller två
medlemmar av massa- och pappersbrukets
ledning. Ledningen deltog inte i några möten
med anställda (för att göra det lättare för
de anställda att tala fritt) men däremot i
möten med alla övriga grupper. Ledningens
närvaro var viktig för en direkt och effektiv
kommunikation och på grund av dess roll som
ansvarig för de problem som togs upp.

När alla möten var avklarade, och oberoende
av de olika panelernas sammansättning,
sammanställdes alla synpunkter och all
återkoppling från berörda parter och – en viktig
aspekt – hölls dessa anonyma (förutom om
gruppen av berörda parter begärde att de skulle
identifieras), enligt Chatham House-regeln.
Därefter fick företagsledningen möjlighet att
formellt besvara den sammanställda listan med
problem som hade tagits upp.

För full öppenhet och objektivitet utsåg
Mondi ERM som ledare för SEAT-mötena.
Dessutom fanns en tolk alltid närvarande. En
passiv intervjuteknik användes, där panelen
ställde öppna frågor. Inga ledande frågor
ställdes, men i vissa fall formulerades frågor
om eller förtydligades för ökad förståelse.
Under mötena gavs inga svar eller förklaringar
från SEAT-teamet eller företagsledningen.
Panelens uppgift var i stället att lyssna och föra
noggranna anteckningar under varje möte.
Därför utgjorde all information som samlades
in våra primärdata.

SEAT-teamet

Grupp av berörda parter
Anställda

2

Gladys Naylor (Mondi Group)
Arnavaz Schatten (Mondi Group)
Lars Nilsing (Mondi Dynäs)
 alin Wiklund (Devocy, pappersbrukets
M
kommunikationspartner)

Antal SEAT-deltagare
11

Deltagare som
procentandel av det
totala antalet i gruppen
3

15

9

Leverantörer av vedråvara

2

33

Transportföretag som transporterar
vedråvara

2

100

Entreprenörer (ledning och anställda)

 ialog med alla grupper av berörda parter i
D
området för att identifiera verklig och/eller
upplevd positiv och negativ påverkan från
våra anläggningar.

SEAT-rapporten distribueras sedan till alla
relevanta berörda parter och Mondianställda
och ligger till grund för ett fortsatt positivt
engagemang i lokalsamhället och goda relationer.

 onja Hemberg (ERM Ltd., företrädare för
S
tredje part)

Inbjudningar skickades ut till ett brett tvärsnitt av berörda parter som påverkar eller påverkas av
massa- och pappersbrukets verksamhet och dess leveranskedja. Följande grupper bland de
inbjudna berörda parterna tackade ja till inbjudan och deltog i SEAT-mötena:

 rofilering av våra verksamheter och de
P
lokalsamhällen vi påverkar mest direkt.

 ammanställa och publicera en detaljerad och
S
transparent SEAT-rapport som redogör för de
viktigaste problem och frågor som har tagits
upp, med Mondis svar och en åtgärdsplan för
att minimera negativ påverkan.

Mondis SEAT-team innefattar alltid företrädare
för massa- och pappersbruket, för Mondi Group
samt för tredje parter. För SEAT-processen för
Mondi Dynäs 2019 innefattade teamet:

Viktiga berörda parter

SEAT-bedömningen av Mondi innehåller
liksom alla SEAT-bedömningar under de
senaste åren följande huvudsteg:

 tarbeta ett noga genomtänkt svar från
U
ledningen på alla problem, med hänsyn till
lokalsamhällets och lokala företags behov,
minimera eller minska eventuell negativ
påverkan och se till att lokalsamhällena har
fördel av Mondis anläggningar; samt.

Denna SEAT-rapport för Mondi Dynäs
representerar en sammanfattning av berörda
parters synpunkter och återkoppling tillsammans
med ledningens svar på samtliga punkter.

Fackförbund (Pappers)

1

33

Företrädare för lokala företag och
lokal infrastruktur – Destination Höga
Kusten, Kramfors flygplatsbolag,
tågtransportföretag (Green Cargo) och
elleverantör (Statkraft)

7

100

5

60

Lokala skolor
Boende i området (Dynäs, Väja och Bollsta)
Företrädare för lokala medier
Lokala och regionala myndigheter1

20

19

3

66

15

50

Alla möten genomfördes personligen i massa- och pappersbrukets lokaler mellan den 11 och
13 juni 2019. Under denna period bokades enskilda möten för varje grupp av berörda parter.
1

Kramfors Kommun, Region Västernorrland, Trafikverket och Räddningstjänsten

Tack till
Mondi Group vill tacka alla berörda parter
som deltog i Mondi Dynäs SEAT-process
samt alla SEAT-teamets medlemmar och
företrädare för massa- och pappersbruket.
Ett särskilt tack till: Ismo Rossi (MD, Mondi
Dynäs), Lars Nilsing (HR Regional Manager,

Mondi Dynäs), Catarina Hägglund (Assistant to
Mill Management) och Malin Wiklund (Mondi
Dynäs kommunikationspartner, Devocy).
Deras aktiva stöd under SEAT-processen var
mycket uppskattat och deras insats med att
sammanställa SEAT-resultaten för framtida
bruk var ovärderlig.

AVSNITT 3

Översikt över omgivningarna

Höga kusten
Yta: 14 500 km2

Norrbotten

Antal invånare: 120 000 invånare i de
fyra kommunerna i Höga kustenregionen

Jämtland

Västerbotten

KRAMFORS KOMMUN

Västernorrland

Yta: 1 907 km2
Antal invånare: Strax över 18 400
invånare, varav 9 000 i centrala
Kramfors

Mondi Dynäs AB
Gävleborg

Mondi Dynäs AB

Dalarna
Uppsala
Västmanland
STOCKHOLM
Örebro
Södermanland

Värmland

Västra
Götaland

Östergötland
Jönköping
Kalmar

Gotland

Halland
Kronoberg
Skäne

Blekinge

310 47
4% 96%
Medarbetare

Medelålder

per år
Personalomsättning

Närvaro

Könsfördelning
%
Män

90

Kvinnor

10

Källa: AMS-statistik i mars 2020

Kramfors kommun i Höga
kusten-regionen
Mondi Dynäs ligger i Väja, ett samhälle strax
utanför centrala Kramfors. Kramfors kommun
ligger mitt i Västernorrlands län och utgör en
del av Höga kusten-regionen.
Dynäs har ett fördelaktigt läge vid
Ångermanälven, i det område som även kallas
Ådalen. Det sträcker sig längs älven genom
Kramfors kommun och norrut genom Sollefteå
kommun.
Höga kusten är ett av Sveriges snabbast
växande turistmål och utsågs år 2000
till världsarvsområde av Unesco. Det
röstades 2016 fram av svenska folket som
Sveriges vackraste naturområde, från en
lista med kandidater som togs fram av
Naturskyddsföreningen2.
Denna sträcka av Sveriges kust har världens
högst belägna kustlinje som för varje år höjs
ytterligare genom landhöjningen, i dagsläget
med 8 mm årligen, med unika spår i naturen
som följd. Även Kramfors kommun, som ligger
mitt i den populära Höga kusten-regionen, är
känd för sin vackra natur.
2

Mondi Dynäs ligger vid Ångermanälven i Kramfors kommun, i världsarvsområdet Höga kusten

Världsrekordet i landhöjning har uppmätts på toppen av Skuleberget, 286 meter över havet

https://www.hogakusten.com/en/nature-world-heritage

Mondi Group SEAT-rapport för Dynäs AB 2019
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AVSNITT 3

Översikt över omgivningarna forts

Örnsköldsvik

Sollefteá

Kramfors
Härnösand
Timrá
Ánge
Sundsvall

Mondi Dynäs AB

Arbetslöshetssiffror i Sverige:
Under nationell nivå

-1%

Inom nationell nivå

±1%

Över nationell nivå

1%

Kramfors:

Demografi
Trots den vackra naturen minskar folkmängden
i Kramfors kommun (med en yta på
1 907 km2) och nettofödelsetalet är negativt.
Kommunens befolkning minskade 2018 med
187 personer (dvs. 1 % av den sammanlagda
befolkningen på ca 18 400 personer), medan
Sveriges sammanlagda befolkning ökade
med motsvarande 1 % (dvs. Nästan 110 000
personer av hela befolkningen på 10,1 miljoner).
Medelåldern i kommunen är 46,7 år, något
äldre än genomsnittet för hela Sverige, som
är 41,2. Kramfors kommun har även en lägre
befolkningstäthet än Sverige som helhet, med
strax under 11 invånare per kvadratkilometer
jämfört med den nationella siffran, som är strax
över 25 invånare per kvadratkilometer3.

Handel och industri
Sverige har en utvecklad, exportorienterad
ekonomi med bidrag från timmer, vattenkraft
och järnmalm.
I Kramfors har främst träindustrin dominerat
den lokala ekonomin under lång tid, med över
40 större sågverk i Ådalen och Härnösand år
1900, som alla transporterade timret genom
flottning på älven.

4

Avstånd från Mondi Dynäs:

10.4%

Sollefteå

34km

Härnösand

51km

Örnsköldsvik

92km

Sundsvall

101km

Umeå

201km

Stockholm

475km
539km

Västernorrland:

8.7%

Mondi Örebro

Sverige:

7.4%

Mondi Groups kontor i Wien

I dag är det fortfarande Mondi Dynäs
tillsammans med andra ledande sågverk och
anläggningar för timmerbearbetning som
dominerar industrilandskapet i Kramfors.
Ådalenregionen har en särskilt stark
industrihistoria och var 1931 skådeplatsen för
en tragisk händelse som fått stor betydelse
för Sveriges politiska och ekonomiska historia.
Denna händelse – skotten i Ådalen – utlöstes
av en demonstration där anställda vid
sågverket och massafabriken krävde högre
lön. Följden blev att fem personer sköts till
döds av svensk militär. Händelsen var en
viktig grund för fackföreningsrörelsen och den
ekonomiska utveckling som ännu i dag präglar
Sverige, och för framväxten av den ”svenska
modellen” – en medelväg mellan kapitalism
och socialism.
Spridda över regionen finns även många små
och medelstora företag, varav många inom
mekanisk industri och tillverkningsindustri, men
under senare år har även serviceföretag inom
data och telekommunikation tillkommit. Tack
vare läget i den natursköna Höga kustenregionen ökar även turismen i Kramfors. Målet
för det kommunala samarbetsföretaget Höga
Kusten Destinationsutveckling AB är att göra

2,230km

Höga kusten till ett internationellt turistmål till
2025 och därigenom skapa 800 nya jobb fram
till dess.
Den största arbetsgivaren i Kramfors är
kommunen, med ungefär 1 700 anställda.
Mondi Dynäs är en av de största
privata arbetsgivarna i regionen efter
försäkringsbolaget Folksam.

Transport och uppkoppling
Kramfors kommun betjänas av tre stora
transportleder: Botniabanan (en 190 km lång
järnvägslinje i norra Sverige4), europavägen
E45 och riksväg 90. Kommunens flygplats
Höga Kusten Airport har dagliga flyg till och
från Stockholm och ligger granne med en
järnvägsstation med samma namn.

3

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), flergenerationsregistret
över personer folkbokförda i Sverige, befolkningsökning och
medelålder, 2018

4

Denna höghastighetsjärnväg löper från Höga Kusten Airport
till Umeå via Örnsköldsvik som en del av ett sammanlänkat
spårsystem

5

Europavägen E4, som sammanlagt är 1 590 km lång, går från
norr till söder genom Sverige från gränsen mot Finland

AVSNITT 3

Bioekonomi
Tack vare skogsindustrin är Skandinaviens
bidrag till bioekonomin betydande. Här finns
ledande expertis inom bioraffinering, etablerad
infrastruktur, industriell know-how och nära
samverkan med akademiska institutioner
inom relevanta områden. Dessutom har
regionen en säker energiförsörjning och en
stark närvaro inom den gröna kemisektorn,
vilket är två viktiga bidragande faktorer
bakom en framgångsrik skogsindustri. Här
har också Sveriges största forskningsinstitut,
RISE6, byggt ett bioraffinaderi och ett nav för
energiutveckling längs Norrlandskusten som
drivs av RISE Processum7.

Barnomsorg, skolor och högre
utbildning
Det finns många skolor i Kramfors kommun
och ett heltäckande utbud, från förskoleklasser
till två gymnasieskolor – Ådalsskolan och
Räddningsgymnasiet Sandö – samt skolor
för elever med särskilda behov och ett
vuxengymnasium. Det finns även en yrkesskola,
Träakademien, som erbjuder utbildning inom
förvaltning och underhåll av fastigheter samt
snickeri, med betoning på traditionellt hantverk
och användning av hållbara material och
metoder. Svenska högskolor och universitet
erbjuder dessutom många kurser och program
på distans.

6

Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett svenskt
statligt forskningsinstitut som samarbetar med universiteten,
industrin och den offentliga sektorn för att främja internationellt
konkurrenskraftig hållbar utveckling och tillväxt. RISE
verksamhet består av forskning och innovation för industrin
samt testning och certifiering

7

Ett samarbete mellan RISE och Processum, en svensk
organisation som stödjer och bedriver forskning inom
bioraffinering genom ett partnerskap mellan industri
och akademi

Stark
industrihisto ria

Minnesmärke över de stupande i Ådalen 1931 i Lunde i Kramfors kommun – Ådalenmonumentet
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Om Mondi Dynäs

Ett be tydande
bidrag till
EKONOMIN

Inledning
Mondi Dynäs, en del av vår affärsenhet
Corrugated Packaging, har ca 300 anställda
och är därmed den näst största privata
arbetsgivaren i Kramforsregionen. 2019
uppgick intäkterna från anläggningen till 214
miljoner euro, med en vinst på 47 miljoner euro.
Samma år betalade Mondi Dynäs sammanlagt
10 miljoner euro i skatt, vilket betyder att
verksamheten ger ett betydande bidrag till den
svenska och den lokala ekonomin.
Mondi Dynäs AB grundades 1867,
massaproduktionen startades 1915 och
papperstillverkningen två år senare, 1917. I dag
producerar det kombinerade massa- och
pappersbruket 260 000 ton massa och papper
per år och är en av världens största tillverkare
av oblekt säck- och specialkraftpapper.
1959 installerades pappersmaskin nummer
fem (PM5) som tillverkar papper till bland
annat säckar och bärkassar. Produkten
Advantage MF EcoComp används till exempel
till kompostpåsar för organiskt avfall, och
Advantage MF SpringPack används som
förpackningsmaterial för att komprimera gods
under transport. Detta papper finns med i
Guinness Rekordbok för 2001 som världens
starkaste papper.
Den andra pappersmaskinen, PM6, installerades
1969 för tillverkning av många olika säckoch specialkraftpapper. Säckkraftpappret
används bland annat till öppna påsar för mjöl
och sällskapsdjursfoder och till ventilsäckar för
cement och andra byggmaterial, husdjursfoder
och kemikalier. Specialkraftpappret används till
produkter som är specialanpassade för vissa
slutanvändningar, säckar och shoppingkassar,
beläggningar och laminat, ohäftande papper
och ohäftande täckpapper.
PM6 är ännu i dag en av världens största
pappersmaskiner för tillverkning av
säckkraftpapper, med en 6,4 meter bred
pappersbana. 2014 installerades nya valsar som
ger en topphastighet på 1 100 meter per minut
(66 km i timmen). Det innebär att PM6 tillverkar
ungefär 175 000 ton papper per år – motsvarade
en längd på åtta varv runt jorden!
Det mesta av pappret från Dynäs går på export,
och våra största marknader för specialpapper är
Europa och USA. För säckkraftpappret finns de
största exportländerna i Asien, Centralamerika
och Afrika.

Järnvägen är den viktigaste resursen för utgående transport

6

1961 började Ådalstunneln byggas – en 14 km
lång tunnel från Hammar till Kramfors för att
försörja de vid den tidpunkten fem massaoch pappersbruken i Sandviken, Kramfors,
Nensjö, Svanö och Dynäs med vatten. I dag
förser Ådalstunneln både Dynäs och fontänen
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Herberts stråle i Kramfors med vatten. 2007
köpte Mondi tunneln med den tillhörande
pumpstationen Hammar av Kramfors kommun
för en krona och har sedan dess ansvarat för
tunnelns underhåll och drift.

System för social styrning
Utveckling av människor
Motiverade och kunniga anställda är
fortfarande en viktig komponent för Dynäs
fortsatta utveckling och framgång. Även
Dynäsanläggningens stora betydelse
för regionen bidrar till en stark känsla av
tillhörighet, teamarbete och engagemang hos
anställda på alla nivåer.
Mondi Dynäs uppmuntrar utveckling,
arbetsrotation och mångfald. Det finns
naturliga karriärvägar som innebär att
anställda kan avancera inom företaget utifrån
intern erfarenhet och utveckling.
Det är vanligt att anställda stannar kvar på
bruket i många år, och rekryteringsbehovet
kan ofta tillgodoses internt. De anställda får
kontinuerlig utbildning, både lokalt på plats och
externt. En del av utbildningen sker på Mondi
Academy International vid Mondi Groups
kontor i Wien.
Mondi Dynäs samarbetar nära med lokala
skolor och andra företag för att kunna erbjuda
karriärmöjligheter och stärka utbildningen
i regionen. Vi erbjuder även möjlighet till
exjobb och studiebesök från universiteten
samt sommarjobb under semestermånaderna.
Tanken är att studenter och exjobbare ska
få kontakt med arbetslivet och i synnerhet
massa- och pappersindustrin. Det bidrar
dessutom till att ge unga en positiv upplevelse
av Mondi Dynäs som en attraktiv arbetsgivare
på lång sikt.

Mål- och utvecklingssamtal (PDR)
Årliga och halvårsvisa mål- och
utvecklingssamtal – PDR, Performance and
Development Review – ger anställda och
chefer möjlighet till reflektion kring individuella
prestationer och personliga utvecklingsmål.
PDR-processen innefattar alla anställda.
För anställda inom produktionen som
inte har arbetsledande funktion upprättas
kompetensmatriser (och tillhörande mål) mot
vilka den anställdes prestation utvärderas varje
år. En del av den årliga utvärderingen är att
formulera eller uppdatera en utvecklingsplan
som stöd för individuella framsteg och
personlig utveckling.

Utbildning och tillvaratagande av talang
Mondi erbjuder sina anställda ett brett utbud
av interna och externa utbildningsmöjligheter
på både lokala och nationella
utbildningsinstitutioner.
Dessutom har Mondi Academy International
specialiserad utbildning av hög kvalitet
inom många olika områden. Bland annat
erbjuder arbetsledarprogrammet och
andra ledarskapsprogram skräddarsydd
ledarskapsträning på svenska.
Utbildningsprogrammen är utformade för att
våra arbetsledare och chefer ska klara sin roll i
den krävande miljön hos Mondi.

Könsmässig mångfald
Skogsindustrin är av tradition
mansdominerad, och 2018 var Mondi Dynäs
inget undantag: 90 procent av de anställda
var män. Mondi har identifierat mångfald
och inkludering som strategiska mål, både
på global nivå för gruppen och lokalt för
Mondi Dynäs. Mondi Dynäs ledning använde
könsfördelningen 2018 som utgångspunkt för
det långsiktiga målet att 50 procent av de
nyrekryterade skulle vara kvinnor, och 2019
var andelen 26 procent.
2019 inrättade Mondi Dynäs i samarbete med
fackföreningarna en åtgärdsplan för att främja
ett antal kunskapshöjande åtgärder. Målet
var att våra anställda skulle exponeras mer
och få bättre förståelse för olika aspekter av
mångfald och i slutänden öka mångfalden och
inkluderingen i hela verksamheten.

Medarbetarenkät
Sedan 2011 har Mondi genomfört en
enkät bland företagsgruppens samtliga
anställda vartannat eller vart tredje år.
Syftet med enkäten är att säkerställa att
arbetsförhållandena och de anställdas
tillfredsställelse med arbetet förbättras
kontinuerligt. Enkäten ger återkoppling från de
anställda om hur de uppfattar företaget och
inom vilka områden de anser att arbetsmiljön
eller företagskulturen behöver förbättras.
Vid den senaste enkäten 2020 var
svarsfrekvensen hos Mondi Dynäs 83 procent
(granskningen av resultatet pågick när
denna rapport publicerades). Bruket hade
även en motsvarande hög svarsfrekvens
vid den senaste undersökningen 2018,
enkätresultaten diskuterades av ledningen
och på de olika avdelningarna för att skapa
en god förståelse av problemen och en

lämplig utvecklingsstrategi. Enkätresultaten
diskuterades av ledningen och på de
olika avdelningarna för att skapa en god
förståelse av problemen och en lämplig
utvecklingsstrategi.
Enkäten visade på ett antal styrkor som
verksamheten kan bygga vidare på. Bland
annat upplevde de anställda att det fanns en
stark säkerhetskultur, att medarbetarna på
företaget är dynamiska och handlingskraftiga,
att det fanns en stark tillit mellan kollegor samt
att de anställdas beteende präglas av integritet
och ärlighet. Bland områden som flaggades
för behov av förbättring fanns kommunikation,
brist på tydlig långsiktig ambition och hög
arbetsbelastning. Detta ledde till ett antal
åtgärder, bland annat en ny visionsformulering
och tre utgåvor av personaltidningen Dynäsnytt
samt ett nytt fyrsidigt informationsblad varje
månad från det lokala ledningsteamet.
Under 2019 genomförde Dynäs också en
360°-enkät för alla chefer, där olika berörda
parter uppmanades lämna synpunkter på
ledningens ledarskap. Respondentgrupperna
innefattade kollegor, chefen själv, de som
rapporterade direkt till chefen samt chefens chef.

Kommunikationsmetoder
Extern kommunikation
Dynäsanläggningens ledning kommunicerar
regelbundet med lokala myndigheter,
kommunledning och olika kommunala organ,
oftast genom personliga möten.
Andra externa kommunikationskanaler är
pressmeddelanden, artiklar i lokala och
regionala tidningar och tidskrifter, närvaro
vid och deltagande i jobbmässor och andra
evenemang för informationsdelning samt
arrangemang som Mondi själva anordnar,
till exempel i samband med den årliga
stadsfesten i juni.
Mondi är medlem i den svenska
industriorganisationen SSG och kan därmed
även utnyttja plattformen ”SSG on site” för att
kommunicera med externa entreprenörer och
partner.

Intern kommunikation
Mondi Dynäs använder olika strategier,
kanaler och verktyg för intern kommunikation,
bland annat regelbunden och öppen
kommunikation från våra chefer vid
avdelningsmöten, skiftlagsmöten och formella
informationsdelningsmöten. Avdelningscheferna
kallar till obligatoriska träffar varje vecka
eller månad för att informera om särskilda
arbetsmiljöfrågor och om driftresultat.
Mondi Group SEAT-rapport för Dynäs AB 2019
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På motsvarande sätt, också regelbundet,
bjuder brukets VD in till ”matsalsmöten”
för att diskutera olika ämnen som är av
intresse och viktiga för driften. Dessa möten
sammanfattas och laddas upp på den lokala
intranätplattformen för dem som inte kan delta.
För produktionsrelaterad information i det
dagliga arbetet använder de anställda främst en
specialkonstruerad lokal intranätsajt där de kan
följa uppdateringar av planerade projekt, massaoch pappersproduktion samt information om
nästa planerade underhållsstopp.
Det finns även ett antal interna
kommunikationsverktyg som används för att
dela nyheter och information om fabriken inom
hela verksamheten. Där ingår bland annat en
tryckt publikation speciellt för Dynäsfabriken,
Dynäsnytt, TV-skärmar i fabriken, den lokala
intranätsajten samt intranätsajten planetmondi
på gruppnivå för globala och lokala nyheter.
Toolbox Talks är en informationskanal för hela
verksamheten där information och nyheter
inom säkerhetsområdet delas varje vecka.

En säker arbetsplats
Säkerhet handlar i första hand om att skydda
våra anställda och entreprenörer i deras
arbetsmiljö och om att skydda de lokalsamhällen
där vi har verksamhet. Vi uppnår det genom att
utveckla en säkerhetskultur som för oss närmare
vår övergripande nollvision för skador.
Våra Nine Safety Rules to Live By (kallas
nedan ”säkerhetsreglerna”) utarbetades
ursprungligen 2002 och tillämpas inom hela
Mondi. Syftet med reglerna var att göra det
lättare att identifiera de åtgärder som krävs
för personer som arbetar i högrisksituationer.
Sedan dess har reglerna setts över ett antal
gånger (2006, 2011 och 2014) med filosofin att
standardiserade tillvägagångssätt (SOP) och
säkra arbetsrutiner bara är effektiva om alla
alltid tänker på säkerheten och agerar på ett
säkert sätt. Dessutom krävs det att enskilda tar
ansvar för sin egen och kollegornas säkerhet
och ett aktivt engagemang och åtagande från
både anställda och entreprenörer.
Dessa säkerhetsregler gäller för:
 lla anläggningar som står under Mondis
a
operativa kontroll eller ledning;
 lla aktiviteter som genomförs av
a
Mondis anställda, entreprenörer och
underleverantörer; och
 esökare på anläggningar där de utsätts för
b
situationer som omfattas av reglerna.
Det är arbetsledarna som ansvarar för att
förmedla säkerhetsreglerna till sina team och
8

försäkra sig om att de anställda förstår och följer
dem. Varje rapporterad avvikelse utreds och
nödvändiga eller tillämpliga disciplinåtgärder
vidtas vid bristande efterlevnad.
Vi utvecklar säkerhetskulturen på Dynäs med
hjälp av vår färdplan för ledarskap inom säkerhet
(Safety Leadership training). Den innefattar
utbildning och utveckling av Dynäs personal om
effektiva och motiverande metoder för ledarskap
inom säkerhet. Målet är att all personal ska
ta ansvar för både sin egen och kollegornas
säkerhet. Över 100 anställda och entreprenörer
har hittills tilldelats intyg om genomgånget
program för ledarskap inom säkerhet.

Total registrerbar fallfrekvens
Total registrerbar fallfrekvens (TRCR, Total
Recordable Case Rate) är ett vanligt
arbetsmiljömått som används för att mäta
säkerhetsprestandan inom hela företagsgruppen.
Det definieras som antalet registrerbara fall (med
skador) per 200 000 arbetade timmar.
Alla Mondianläggningar inkluderar även skador
hos entreprenörer i sin säkerhetsregistrering,
och vi har samma fokus på säkerheten för
anställda hos entreprenörer som för våra egna
anställda. Vi låter entreprenörerna delta i vår
säkerhetsutbildning och övervakar deras arbete

TRCR
(per 200,000 arbetstimmar)
3.0
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2.5
2.04
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1.79
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i jobbet. Det är en rekordlång olycksfri period
och en viktig milstolpe för de anställda på
pappersbruket. Tyvärr gäller ännu inte samma
positiva trend för incidenter som involverar
anställda hos entreprenörer. Därför håller vi på att
ta fram en anpassad färdplan för ledarskap inom
säkerhet särskilt för entreprenörer.

Riskmedvetenhet
Bland de största säkerhetsriskerna på massaoch pappersbruk som Dynäs är exponering
för farliga ämnen (t.ex. kemikalier), manuell
hantering av material (t.ex. lyft), att flytta
och rotera maskiner samt arbete på hög
höjd. Förutom eftersläpande indikatorer, t.ex.
skadefrekvens, definierar vi även ledande
indikatorer, t.ex. utbildning, revisioner och
förebyggande åtgärder.
Både vår utbildning och våra operativa och
fysiska åtgärder har fokus på de vanligast
förekommande riskerna. Ett exempel är den
omfattande och obligatoriska användningen
av personlig skyddsutrustning som har lett till
en betydande minskning av antalet skador på
grund av exponering för kemikalier och andra
farliga ämnen på anläggningen. Riskfokuserade
revisioner (så kallade "Risk Focus Audits") som
utförs av avdelningschefer, säkerhetschef, VD
och andra chefer (från anläggningen eller från
ledningen för affärsenheten) är ett effektivt sätt
att identifiera risker, konsolidera lärdomar och
främja ett säkert beteende.
Beteendeaspekterna av säkerhet – till skillnad från
driftrelaterade och fysiska aspekter – hamnar i allt
högre grad i fokus både på Dynäsanläggningen
och för gruppen som helhet, och framtida
säkerhetsutbildningar på anläggningen kommer
att vara inriktade på dessa.

1.0

Initiativ och program inom säkerhet

0.5

Vi har som kontinuerligt åtagande att minska
antalet skador och deras svårighetsgrad, och
den främsta drivkraften för säkerhetskulturen
på Dynäs är vår skräddarsydda färdplan
för utveckling av ledarskap inom säkerhet.
Färdplanen bygger på principerna för ett
effektivt och engagerande ledarskap inom
säkerhet och innehåller verktyg för konkret
tillämpning av dessa principer. Toolbox Talks

0
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på Mondis anläggningar. Dynäs utvecklar
dessutom ett motivationsprogram riktat till
entreprenörer för att främja effektivare metoder
för säkerhetshantering på arbetsplatsen.
TRCR-måttet har visat en sjunkande trend
under de senaste åren. Det krävs en systematisk
strategi och ett långsiktigt åtagande för att skapa
en säker arbetsplats med en nollvision som
riktmärke. Vi förväntar oss att lyckas med det
genom kontinuerlig tillämpning av vår färdplan
för ledarskap inom säkerhet. Antalet incidenter
med anställda har minskat varje år sedan 2016,
och sedan vi införde vår utbildning om ledarskap
inom säkerhet 2019 har ingen anställd skadats

Säkerhet
på arbetet.
Säkerhet
hemma.

För alla, varje dag.
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är en annan användbar kanal med pågående
diskussion och utbyte av säkerhetsrelaterade
lärdomar. Programmet Dynäsafe är en
ytterligare komponent i färdplanen, med
fokus på säkerhet på arbetsplatsen genom
förbättrad ergonomi och ordning och reda. Vi
ägnar också en hel dag varje månad på varje
avdelning uteslutande åt att gå igenom och
diskutera säkerhetsförbättringar.

Sociala aktiviteter
för anställda
Mondi Dynäs främjar aktivt de anställdas
hälsa genom att skapa en bra arbetsmiljö
och uppmuntra de anställda att delta i
hälsofrämjande aktiviteter.
Arbetsmiljöåtgärderna på anläggningen går utöver
vad lagen kräver. Vi erbjuder hälsoundersökningar,
friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. De
anställda har även tillgång till rådgivning och
besök på plats hos vår företagsläkare.
Det finns dessutom olika möjligheter att utöva
hälsofrämjande aktiviteter på anläggningen, bland
annat att delta i olika idrottsevenemang. Vi har
vårt eget välutrustade gym som alla anställda
har tillgång till, med en personlig tränare som
introducerar alla nyanställda och finns tillgänglig
för instruktion och rådgivning om träning.
Stiftelsen Dynäs sociala fond som inrättades
1948 förvaltar stugor och lägenheter i Sverige
som de anställda kan få tillgång till på sin fritid.

Engagemang
i lokalsamhället
Genom att Mondi Dynäs är en av de största
arbetsgivarna i Kramfors kommun och
många av kommuninvånarna har varit eller
är anställda på anläggningen finns det ett
betydande lokalt intresse och stor kunskap
om företaget. Förutom att vara en stor
arbetsgivare har Mondi Dynäs som åtagande
att bidra till den sociala och ekonomiska
utvecklingen i lokalsamhället. Därför gör
Mondi Dynäs lokala satsningar i form av olika
aktiviteter. Några exempel:
 öretaget bjuder in elever från de
F
omkringliggande skolorna på studiebesök
och medverkar i stipendier för utvalda
Erasmusstudenter8
 ondi Dynäs är huvudsponsor för det årliga
M
evenemanget Kramfors Stadsfest
 assa- och pappersbruket är partner i den
M
lokala idrottsföreningen Kramfors-Alliansen
I samband med den årliga Papperspåsens
dag anordnar Mondi Dynäs olika
8

Mondi Dynäs brännbollslag inför matchen mot SCA (sommaren 2019)

evenemang för kommuninvånare,
idrottsföreningar och skolklasser
 arje år delas stipendier ut till ungdomar från
V
trakten från Dynäs sociala fond
 enom J A Fahléns stipendiestiftelse kan
G
anställda och deras barn tilldelas medel för
vidareutbildning vid högskola eller universitet
Utöver att ta emot studiebesök från studenter
innefattar vår satsning på lokal social och
ekonomisk utveckling att erbjuda studenter
att genomföra projektarbeten hos oss och
få handledning under utbildningen inom
industrirelaterade områden av anställda på
Dynäsanläggningen. Vi erbjuder även möjlighet
till arbetslivserfarenhet genom sommarjobb och
praktikplatser för studenter. Andra insatser från
Mondi Dynäs är ett stipendium i kemi för en
duktig elev i årskurs 9 samt stipendier till elever
som tar examen vid gymnasiet Ådalsskolan.
Mondi Dynäs har deltagit i ett Erasmusprojekt
om kulturarv och entreprenörskap där
deltagande studenter fick ryggsäckar att ha
med sig på sina resor. Ett utbytesprogram
för praktikanter med Mondis anläggning i
Frantschach i Österrike ger även möjlighet för
studenter att få arbetslivserfarenhet från ett
annat land.

Våra insatser ger studenter och
examensarbetare värdefulla insikter om de
olika arbetsmöjligheterna hos Mondi Dynäs
och den avancerade teknik vi använder.
Vi stödjer även lokala organisationer inom
idrott och kultur och andra faciliteter genom
donationer och sponsring av olika projekt.
Enligt Mondis affärsmodell väljs mottagarna av
donationer och sponsring ut för att ligga så nära
anläggningens verksamhet som möjlighet.

Relationer till politisk
ledning och företag
Mondi Dynäs ledning kommunicerar
och samarbetar kontinuerligt med lokala
myndigheter, kommunförvaltningen och
kommunala organ.
Ett exempel på samarbetet är de årliga
mötena mellan Mondi Dynäs ledning och
kommunstyrelsen för diskussion om olika
ämnen av gemensamt intresse, bland annat
infrastruktur- och miljöfrågor. Kommunen
visar sitt stöd genom att alltid ta hänsyn till
Mondi Dynäs behov i sina årsrapporteringar till
Trafikverket.

Erasmus är EU:s program program för internationellt samarbete
och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott i Europa
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Om Mondi Dynäs forts

Miljöaspekter i samband med
vattenanvändning och utsläpp till luft och
vatten, energianvändning, avfallsproduktion,
buller, lukt och annat övervakas regelbundet
och utvärderas årligen.
Varje år sätter massa- och
pappersbrukets ledning tillsammans med
produktionsavdelningarna upp miljömål för
att säkerställa kontinuerlig förbättring och
minska såväl användningen av råvaror och
energi som utsläppen.
Framstegen mot dessa mål följs upp varje månad
och korrigeringsåtgärder sätts in vid behov.

Vi klarar större delen av vårt behov av
hög- och lågtrycksånga genom att utnyttja
energivärdet i biomassarester från kokningen
av pappersmassa. Totalt är 96 procent av
bränslet som används på anläggningen från
förnybara källor, vilket innebär att 90 procent
av vår sammanlagda energianvändning
kommer från förnybara källor.

Under de senaste åren har vi gjort två viktiga
investeringar: det nya systemet för svaggaser
som togs i drift 2019 och installation av en
ny slampress och trumsil9. Svaggassystemet
kan samla upp illaluktande svavelgaser
9

 rumsilen är en roterande sil som används för att filtrera
T
råmaterial under tillverkningsprocessen
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2014 uppgraderades kapaciteten hos turbinen
på Mondi Dynäs med 20 procent. Det har
varit en viktig bidragande faktor för vår
energibesparing, och Mondi Dynäs är nu
självförsörjande med el till 50 procent.
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Mål 1 för utsläpp av växthusgaser (1,000 ton)

Mondi Dynäs är också certifierat enligt
ISO 14001 – ett miljöledningssystem som
innebär att företaget identifierar de viktigaste
miljöaspekterna av sin verksamhet och sätter
upp egna krav som är strängare än tillståndets.
Företaget genomgår revision två gånger om
året för att få behålla certifieringen.

Icke-farligt avfall

8,264

Direktivet kräver även att alla IPPCanläggningar använder bästa tillgängliga teknik
(BAT, Best Available Techniques) för att uppnå
det målet. Mondi Dynäs utsläpp till luft och
vatten ligger inom gränserna för BAT.

Vårt åtagande är en ansvarsfull och effektiv
användning av råmaterial och andra resurser
och att investera i miljöskydd. Genom att
använda förnybar energi från biomassa och
öka energieffektiviteten minskar Mondi Dynäs
kontinuerligt sina koldioxidutsläpp.

8,686

Massa- och pappersbruket uppfyller kraven
enligt EU-direktivet om samordnade åtgärder
för att förebygga och begränsa föroreningar
– IPPC-direktivet – den europeiska
ramlagstiftningen för industrianläggningar.
Direktivets mål är en hög nivå av
miljöskydd för anläggningar genom hela
tillverkningsprocessen utan att kompromissa
med skyddet av någon del av miljön (t.ex.
vatten) på bekostnad av en annan (t.ex. luften).

Energi- och
koldioxidavtryck

Anläggningens avfallsströmmar består
huvudsakligen av grönlutsslam och aska.
Det som inte är miljöfarligt återvinns i
första hand, och skickas till Högbergets
avfallsanläggning i Kramfors endast om det
inte finns några mottagare som kan processa
restprodukten. Bland mottagarna av avfall
som har materalåtervunnits eller går att
materialåtervinna finns Stena och Bollsta
metallåtervinning. Det farliga avfallet hanteras
med särskild omsorg på anläggningen
och skickas till en specialanläggning för
avfallshantering som sorterar materialet för
förbränning eller materialåtervinning.

9,200

Mondi Dynäs har funnits i Väja i Kramfors
kommun i över 100 år och investerar
kontinuerligt i att minska sitt miljöavtryck, bland
annat utsläppen till luft och vatten samt vattenoch energianvändningen. Dynäs satsar på att
förbättra energieffektiviteten för att minska
koldioxidutsläppen.

Mål 2 för utsläpp av växthusgaser (1,000 ton)
Specifika mål 1-utsläpp av växthusgaser
(ton CO2/ton produktion)
Specifika mål 2-utsläpp av växthusgaser
(ton CO2/ton p roduktion)

Avfallshantering
Mondi Dynäs är medvetna om miljöpåverkan
av fast avfall och har som mål att i första
hand minska produktionen av fast avfall och
i andra hand själva ta hand om det avfall
som inte går att undvika. Det uppnår vi

Specifika utsläpp av växthusgaser (ton per ton produktion)

Miljöavtryck och miljöledning

genom materialåtervinning, återanvändning
och förbränning för att i slutänden minimera
mängden avfall som hamnar i deponi.

och förbränna dem i återvinningspannan.
Det minskar de illaluktande utsläppen och
håller TRS-gaserna under BAT-gränsen.
Installationen av slampressen och trumsilen
har gjort hanteringen av avfallsvatten mer
effektiv och minskat COD-utsläppen.

Absoluta utsläpp av växthusgaser (1,000 ton)

En annan viktig affärspartner i regionen är
Höga Kusten Industrigrupp, som tillsammans
med Mondi Dynäs ger trovärdighet och
tyngd i kritiska diskussioner om exempelvis
infrastruktur och rekrytering.

Icke-farligt avfall till förbränning (ton)
Icke-farligt avfall till materialåtervinning/återvinning (ton)

Utsläpp till vatten och
luft
Mondi mäter och övervakar regelbundet
utsläppen till vatten och luft från alla
utsläppspunkter och följer de BAT-krav som
har fastställts av Mark- och miljödomstolen.

Utsläpp till vatten
Anläggningen följer gränsvärdena för utsläpp till
vatten, som omfattar syreförbrukande ämnen
med COD som mått och såväl fasta ämnen
i suspension som näringsämnen, t.ex. kväve
och fosfor.
Mondi Dynäs mäter och övervakar regelbundet
utsläppen till vatten och luft från alla
utsläppspunkter. Anläggningen följer även alla
BAT-krav och de tillstånd som utfärdats av
myndigheterna.
Vi jobbar kontinuerligt på att minska mängden
föroreningar i avfallsvattnet och vidtar åtgärder
för att göra det biologiska reningsverket
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19.8

2019

5
4

Total COD för utsläpp från processerna (ton)
Specifikt COD för utsläpp (kg/ton produktion)
Genomsnittliga utsläppsnivåer med BAT
(kg/ton produktion)

och korrigerande åtgärder vidtas för att mildra
konsekvenserna av incidenten och förhindra
att samma sak inträffar igen i framtiden. Även
myndigheterna informeras om oavsiktliga
utsläpp eller incidenter.
Allt process- och kylvatten kommer från
Ångermanälven. Ungefär 45 procent av vattnet
är ”icke kontakt-vatten” som används för
kylning. Återstående är ”kontaktvatten” som
är en del av tillverkningsprocessen. Kylvattnet
kommer inte i kontakt med produkten och
kontamineras därför inte av processen. Det är
därmed riskfritt att återföra till Bollstafjärden,
vilket också sker. Kvaliteten på kontaktvattnet
som släpps ut i fjärden övervakas och
analyseras dagligen, och det konsoliderade
resultatet per månad rapporteras varje kvartal
till Länsstyrelsen i Västernorrland.

Utsläpp till luft
De utsläpp till luft som verksamheten har
tillstånd för innefattar stoft, kväveoxider och
svavelinnehållande gaser. Liksom utsläppen
till vatten övervakar och mäter Mondi
Dynäs utsläppen till luften och rapporterar
resultaten kvartalsvis till Länsstyrelsen i
Västernorrland. I enlighet med Miljöbalken
har vi även ett kontrollprogram för att
beskriva hur tillåtna utsläpp och uppfyllandet
av BAT-villkor mäts och övervakas. För
att validera alla mätningar och analyser
som genomförs på Dynäs laboratorium
verifierar dessutom en oberoende part att
mätutrustningen fungerar korrekt.

Prover samlas in och analyseras regelbundet för att
mäta och övervaka utsläppen till vatten

Stoft och stoftpartiklar mäts enligt
kontrollprogrammet minst två gånger per år
samtidigt med en jämförande mätning som
utförs av en oberoende expert. Stoftutsläppen
har minskat betydligt under de senaste fyra
åren, främst tack vare en uppgradering av
återvinningskokarens reningsutrustning.

NOx är ett samlingsnamn på de kväveoxider
som är de främsta luftföroreningarna, nämligen
kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). NOxutsläppen beror främst på förbränningen av
bark och olja i våra pannor och kalkugnen.
Massa- och pappersbruket har begärt tillstånd
för NOx och vi uppfyller kraven för utsläppen.
Alla utsläpp till luften rapporteras till
Länsstyrelsen varje kvartal, vilket säkerställer
att såväl alla villkor som BAT-kraven uppfylls.
Utsläppen av NOx och CO2 rapporteras årligen
till Naturvårdsverket.

NOx-utsläpp
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Om en incident, ett oavsiktligt utsläpp eller en
miljöincident inträffar rapporteras detta och
utreds och utvärderas med Mondis MICEmetod (Major Incident Cause Evaluation) för
att fastställa orsaken till större incidenter. På
så sätt kan bidragande faktorer identifieras

9.9

Absoluta NOx-utsläpp (ton)

Förutom de svenska myndigheterna kräver
även Mondi Group kontinuerliga mätningar och
övervakning av utsläppen till vatten och luft.
Utsläppen följs varje månad och rapporteras via
Mondis interna miljörapporteringssystem. Om
företaget får klagomål på exempelvis lukt eller
buller rapporteras dessa i samma system.

2,500

12

11.4

Svavelinnehållande gaser kan skapa störande
lukt för grannar och grannskap. Mondi
Dynäs övervakar dessa svavelinnehållande
utsläpp genom mätning av TRS-utsläppen
(totala reducerade svavelföreningar). Under
2019 togs ett nytt svaggassystem i drift
som återför svavelinnehållande gaser till
tillverkningsprocessen för förbränning. Syftet
med det är att minska utsläppen och i
slutänden stabilisera och eliminera störande
lukt, Tack vare denna investering ligger massaoch pappersbrukets TRS-utsläpp under BATgränsen och tillståndskraven med marginal.

Absoluta partiklar (ton)

Vattenproverna analyseras i vårt laboratorium
på anläggningen. För att validera alla resultat
och analyser är laboratoriet ackrediterat av
SWEDAC, den svenska myndighet som
verifierar att laboratorier är oberoende och
erbjuder en kunskapsnivå och förhållanden
som är relevanta för analyserna. Provresultaten
rapporteras även till ansvarig myndighet, i detta
fall Länsstyrelsen i Västernorrland.

3,000

2,263

Mondi Dynäs satsar på kontinuerlig
förbättring och uppfyller såväl kraven från
svenska myndigheter som EU-lagstiftningen.
I flera år har Mondi Dynäs gjort årliga
provtagningar och analyser av vattenkvaliteten
i Bollstafjärden. Analyserna görs för att
säkerställa att vår verksamhet inte påverkar
vattenkvaliteten i fjärden.

Organisk belastning av avfallsvatten (COD)

2,274

och sedimenteringsbassängen effektivare.
Kemikalier återförs så långt det är möjligt till
tillverkningsprocessen.

Partikelutsläpp (kg)
Specifikt partikelutsläpp (kg/ton produktion)
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Om Mondi Dynäs forts
om kontinuerlig förbättring av produktionen
av högkvalitativt kraftpapper som går utöver
lagstadgade krav och förordningar.

TRS-utsläpp
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Ett annat viktigt steg togs 2008, när
Mondi Dynäs fick sin PEFC™-certifiering
(2008-SKM-PEFC-22), följt av en FSC®certifiering (Forest Stewardship Council®)
med licenskoden FSC-C112554 2012. Både
PEFC och FSC är internationella standarder
för hållbara källor till träråvaror som årligen
verifieras genom en oberoende revision som
genomförs en oberoende tredje part.

Totalt TRS-utsläpp (kg)
Specifikt TRS-utsläpp (kg/ton produktion)

Internationella
certifieringsstandarder
I linje med vår starka kundorientering och
vårt stora miljöansvar har vi certifierat våra
heltäckande kvalitetssäkringssystem enligt
ISO 9001-standarden sedan 1988 och enligt
ISO 14001-standarderna sedan 1998. Sedan
2015 är vi även ISO 50001-certifierade. Med
dessa kvalitets- och miljöledningssystem på
plats kan vi systematiskt visa vårt åtagande

Mondi Dynäs måste fortsätta svara effektivt
på marknadens efterfrågan på produktion och
ekonomiska mål. En förutsättning för detta
är heltäckande kontrollrutiner i kombination
med kontinuerlig marknadsföring och ett
åtagande om säkerhet, kvalitet, miljö- och
hälsomedvetenhet.

Försörjning med vedråvara
Mondi Dynäs använder massaved och flis från
sågverk för att producera oblekt kraftmassa.
Från kraftmassan kan vi sedan producera alla
våra pappersprodukter. Anläggningen har som
åtagande att använda trä från ansvarsfullt
hanterade och hållbara källor.

MiljöANSVAR

En av de många dagliga timmerleveranserna till massa- och pappersbruket

12

Ungefär 16 procent av anläggningens
försörjning med vedråvara är PEFC-certifierad
Det finns begränsat med FSC-certifierat trä
som köps upp av pappersfabriken (till ungefär
5 procent) på grund av bristen på FSCcertifierad råvara. Återstoden av vår försörjning
med vedråvara kommer från kontrollerade
källor, vilket innebär att Mondi Dynäs själva gör
extra kontroller och revisioner för att säkerställa
en ansvarsfull och hållbar hantering av råvaran.

Upphandlad certifierad och kontrollerad vedråvara
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Bedömningens resultat

SEAT-teamet bedömde Mondi Dynäs som en stark och pålitlig affärspartner, en ansvarsfull
tillverkare och branschledande när det gäller arbetsförhållanden. Mondis starka ställning
inom säkerhet på arbetsplatsen ansågs påverka och inspirera partnerföretag, och
Mondis förbättringar och investeringar i miljöhänseende bekräftades av lokala berörda
parter. Områden där det ansågs att förbättringar behövs var bland annat de anställdas
handlingsutrymme, kommunikationen med och engagemanget i lokala intressenter, i synnerhet
när det gäller miljöprestanda och ökad synlighet för Mondi som arbetsgivare, producent och
granne, en mer inkluderande arbetskultur samt effektivisering av samverkan och kontakter
med entreprenörer. 10
10

Entreprenör vid PM6, som ännu i dag är en av världens
största pappersmaskiner för tillverkning av säckkraftpapper,
med en produktion på ungefär 175 000 ton per år

Allmän observation
SEAT – deltagande och process
SEAT-processen togs emot väl av berörda
parter, däribland anställda och de anställdas
företrädare, entreprenörer, lokala företag,
fackföreningen, lokala skolor, boende i
kommunen och grannar, lokala medier samt
lokala och regionala myndigheter. Deltagandet
var tillfredsställande på alla möten.

Positiva resultat
Sysselsättning
De anställda ansåg i allmänhet att Mondi
Dynäs är en säker och stabil arbetsplats. Bland
faktorer som togs upp fanns regelbunden
och rimlig lön, och Mondi ansågs i det
avseendet bättre än andra företag i regionen.
Anställda, entreprenörer och leverantörer
uttryckte generellt uppskattning för de goda
arbetsförhållandena på anläggningen och såg
Mondi som en branschledare som inspirerar till
innovation och förbättringar hos sina partner
när det gäller säkerhetsrutiner.
De anställda noterade att deras arbetsuppgifter
var intressanta och att företaget erbjöd
utbildningsmöjligheter och stöd för personlig
utveckling.
De uppskattade också och uttryckte sitt stöd
för ”familjekänslan” på anläggningen och
möjligheten till flextid. De kommenterade även
den goda stämningen och teamkänslan samt
förmåner som gym och personlig tränare,
lunchmatsal och möjlighet till friskvård.

Arbetsmiljö
Säkerhetskraven uppskattades generellt av
anställda, entreprenörer och leverantörer,
och Mondi ansågs vara ledande inom
arbetsmiljöområdet genom att sörja för både den
fysiska och den psykiska hälsan hos sina anställda.

Lägg märke till att rapporteringsutrymmet för ”positiva resultat” jämfört med ”identifierade utmaningar samt berörda parters
kommentarer och förväntningar” inte på något sätt är representativt för balansen mellan positiva och negativa resultat som
SEAT-teamet identifierade. För att göra rapporten mer koncis och tillgänglig har vi grupperat positiva resultat i bredare
ämnen som flera grupper av berörda parter har fått kommentera. Vikten och betydelsen av dessa resultat återspeglas i
antalet berörda parter som har tagit upp dem snarare än det utrymme de upptar i detta avsnitt. Dessutom gäller att även
om positiva resultat inte kräver något svar från ledning eller förvaltning, kan andra resultat som har att göra med utmaningar
eller förslag som tagits upp av berörda parter åtföljas av detaljerade svar från ledningen och konkreta åtgärder som vidtagits
av ledningsteamet och bidra ytterligare till balansen mellan att rapportera för lite och för mycket

”Mondis arbetsmiljöstandarder ligger
ett steg före andra företag i området”.

Kommunikation
Mondis affärspartner betraktar generellt
kommunikationen med Mondi om
förväntningar, krav och villkor som god.
Fackföreningen noterade en förbättring av
sin formella samverkan med ledningen, och
vissa anställda betonade att de regelbundna
teammötena var effektiva och uppskattade på
hela anläggningen.

Engagemang i lokalsamhället
Invånare i kommunen och grannarna tog
upp Mondis tidigare donationer till skolan
(av datorer) och de årliga bidragen som
huvudsponsor av Kramfors Stadsfest som
mycket uppskattade av lokalsamhället. Skolorna
uppskattade möjligheten att komma på
studiebesök på massa- och pappersbruket
(som en del av Erasmusprogrammet eller i
andra sammanhang) eftersom det inspirerar
barn i närområdet och gör dem medvetna om
de många arbetsmöjligheterna på anläggningen.
De uppskattar även ryggsäcksdonationer och
presentationer som Mondi har hållit som en del
av Erasmusprogrammet.

Entreprenörer
Entreprenörerna gjorde den positiva
observationen att de är integrerade i
anläggningens verksamhet. De bekräftade att
de hade fått säkerhetsutbildning hos Mondi,
lovordade Mondis säkerhetskrav och noterade
att dessa hade inspirerat till förändringar och
innovation även inom entreprenörföretagen.

Miljöledning
Berörda parter bekräftade att det förekom
svårare perioder med illaluktande utsläpp
men att situationen hade förbättrats under de
senaste 10 åren. Det fanns ett brett erkännande
från lokalsamhället av att Mondi tar fasta på
grannarnas betänkligheter, och exemplet
från sommaren 2018 togs upp, när grannar
tog kontakt med anläggningen om dålig lukt
och en företrädare för Mondi besökte dem
personligen och erbjöd stöd och information.
Även de betydande investeringarna i
miljöskydd togs upp av räddningstjänsten,
liksom att massa- och pappersbruket inte
längre är förknippat med miljöfaror.
Leverantörerna observerade också att Mondis
sociala krav och miljökrav var rimliga och inte
medförde extrajobb för dem.

Mondi som partner
Mondi betraktades som en pålitlig
affärspartner av entreprenörer och leverantörer,
med raka upphandlingsprocesser och
förhandlingar, rimliga betalningsvillkor och
utmärkt kommunikation. Affärspartner,
bland annat leverantörer, kommenterade att
Mondi var lätta att samarbeta med och att
processerna flöt på bra. Skolorna tog fasta på
Mondis goda rykte och målorienterade sätt
att tänka.

”Man känner att Mondi uppskattar en
som affärspartner”.

Entreprenörerna och deras anställda
kommenterade även det förtroendefulla
förhållandet till Mondi som en positiv aspekt
av samarbetet.
Mondi Group SEAT-rapport för Dynäs AB 2019
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Bedömningens resultat forts
Identifierade utmaningar samt berörda parters kommentarer och förväntningar
SEAT 2019 identifierade fem grupper av problem som de berörda parterna ägnar mest tid åt: sysselsättning, entreprenörer, miljöproblem, samverkan
med lokalsamhället och kommunikation.

1. Sysselsättning

”Som ingenjör på Mondi Dynäs får man jobba med intressanta och viktiga projekt tidigt i karriären. Dessutom får man samarbeta med andra Mondiföretag i olika delar av
världen. Det är svårslaget!” Robin Andersson, utvecklingsingenjör

Egenmakt
PROBLEM:
Anställda på olika nivåer och i olika grupper i organisationen kommenterade att de inte hade tillräckligt inflytande och inte var delaktiga i
beslutsfattandet. En del av detta togs upp som ett problem med den interna strukturen på anläggningen och en del i samband med relationen till
Mondi Group som moderföretag till Mondi Dynäs. Vissa anställda upplevde att de och deras ledning på massa- och pappersbruket inte har tillräckligt
självbestämmande i företagsstrukturen för att tänka analytiskt och fatta beslut. Vissa betonade också att det är viktigt med särskilda bonusar för år
med goda prestationer för att visa erkännande för anställda och ge dem handlingsutrymme.

 ”Vi ser problem och tänker ut lösningar men upplever att våra förslag inte används”.
ÅTERKOPPLING:
Det är viktigt för oss att anställda hos Mondi känner att de har möjlighet att fatta beslut, visa ledarskap och ta ansvar för sina handlingar. Vi vill se
engagemang och entusiasm hos våra anställda och stödjer helt och fullt en kultur som bygger på egenmakt. Det målet förverkligas till stor del genom
regelbunden kommunikation och stort engagemang. Vi kommer att fortsätta utveckla vår månatliga kommunikation genom planetmondi, kompletterat
med möten i lunchmatsalen med jämna mellanrum.
Vi välkomnar ärlig och konstruktiv återkoppling från våra anställda och uppmuntrar kreativa idéer som löser problem. Vi är på det klara med att de
bästa lösningarna kommer från dem som befinner sig närmast problemen, så det är deras röster vi vill ha med i beslutsfattandet. För 2019 och 2020
har vi definierat sju viktiga arbetsmål inom områdena säkerhet, miljö, människor, kvalitet, kostnad, driftsäkerhet och produktion. Det är mål som vi kan
uppfylla lokalt. De målen kommer att följas upp per månad och varje avdelning ansvarar för att jobba mot dem. Under 2020 kommer vi även att se
över vår vision och ta med oss återkoppling från organisationen.
Vi uppmanar alla att dela med sig av sina idéer. Med vårt program för ledarskap inom säkerhet och vårt belöningsprogram ”You Make Mondi”
utvecklar vi en kultur med återkoppling och erkännande. Vi kommer även att använda plattformen planetmondi för regelbundna undersökningar och
enkäter för att få mer regelbunden återkoppling från våra anställda.
När det gäller nivån för beslutsfattande är det många av de beslut som gäller vår anläggning och de anställda här som fattas lokalt, men eftersom
vi är en del av en stor internationell företagsgrupp är det mest lämpligt att vissa beslut fattas centralt. Det gäller bland annat frågor som påverkar en
större grupp anställda och företag, har att göra med riktlinjer och standardisering eller effektivisering av driften eller hanteras mer effektivt centralt. Vi
kommer att se till att alla beslut är anpassade efter förhållandena på Dynäsanläggningen samtidigt som de följer gruppens standarder och ramar.
När det gäller särskilda bonusar har vi i dag inget produktionsrelaterat bonussystem med fördefinierade mål eller något vinstdelningsprogram för
alla anställda, men vi har möjlighet att betala ut engångsbonusar under år med rekordresultat, förutsatt att våra säkerhets- och produktionsmål har
uppnåtts. Som ett exempel betalades det 2019 ut en speciell prestationsbonus ut till alla anställda som hade bidragit till rekordresultatet.
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Kommunikation och engagemang
PROBLEM:
Vissa anställda var kritiska till bristen på kommunikation och engagemang när det gäller Mondis övergripande strategi, vision och mål och upplevde
att massa- och pappersbruket hade dåligt samband med Mondi Group. Vissa ansåg även att de formella kanalerna för kommunikation och
engagemang inte alltid var effektiva. Andra noterade en låg synlighet på industriforum och utbildningsinstitutioner samt en låg medvetenhet om
Mondis produkter på lokal nivå som ledde till en dålig koppling till lokalsamhället och potentiella nyrekryteringar.
ÅTERKOPPLING:
Det är viktigt för oss med effektiv och öppen kommunikation med våra anställda. SEAT 2019 visade att det behövdes en betydande förbättring
av vår kommunikation med berörda parter, internt och externt, och vi satsar på en meningsfull förändring. En konsekvens är att vi ser över vår
kommunikationsstrategi och kommer att inkludera våra anställda i den processen. Detta kommer att ge upphov till ett antal konkreta insatser för att
komma framåt, som alla berörda parter kommer att få information om efter hand. Under tiden fortsätter vi utveckla vår plattform planetmondi för
intern kommunikation och vår SSG-app för extern kommunikation. Vi planerar även att skicka ut fler pressmeddelanden, med kortare mellanrum, för
att tillgodose behovet av extern kommunikation.
När det gäller MD-möten är dessa fortfarande en god informationskälla för dem som närvarar, men de når inte större målgrupper effektivt.
Videoinspelningen innebär dessutom en betydande risk för integritetskränkningar för dem som spelas in. Återkopplingen varje månad via planetmondi
kommer att vidareutvecklas och ledningsgruppen kommer att fortsätta förmedla viktiga budskap genom företagskanalerna.
När det gäller synlighet och vår identitet som arbetsgivare är en av de viktigaste prioriteringarna för vår nya kommunikationsstrategi att stärka dessa
aspekter och att tillsammans med våra rekryteringsteam jobba aktivt på att attrahera och behålla anställda. Detta kommer att innebära ett antal
framåtsyftande insatser som kommer att meddelas efter hand. I den satsningen ingår att delta i fler evenemang under 2019 och 2020, bland annat
årliga Papperspåsens dag 11, Kramfors Industriforum och Höga Kusten Industrigrupp. Vi har också ett nytt koncept för Stadsfesten 2020 (Mondi-dagen) 12.
Det blir ett öppet och inkluderande event som hela lokalsamhället inbjuds till. Vi har utökat vårt samarbete med lokala skolor och har nu en årlig
samarbetsplan med Ådalsskolan (det lokala gymnasiet) med bland annat seminarier, studiebesök, praktikplatser och sponsring.
11
12

 venemanget kan behöva skjutas upp på grund av covid-19-pandemin och den osäkerhet den medför
E
I dagsläget för vi en diskussion med arrangörerna om möjligheterna att skjuta upp evenemanget på grund av covid-19-pandemin

Samverkan mellan människor
PROBLEM:
Vissa anställda noterar att samverkan och samarbete mellan avdelningarna kunde förbättras, exempelvis mellan teamen inom teknik, underhåll och
produktion. Andra har kommenterat behovet av att öka den personliga interaktionen mellan chefer och anställda på golvet.
ÅTERKOPPLING:
Vi tror att samarbete mellan och över avdelningar och funktioner på anläggningen är en förutsättning för att vi ska lyckas som team. Vi har
dagliga möten (så kallade G4-möten) med produktion och underhåll där den dagliga verksamheten planeras och schemaläggs. För långsiktiga
utvecklingsaspekter har vi AMS-forum – Asset Management System – som är ett gemensamt möte mellan teknik- och produktionsavdelningarna. Vi
kommer att fortsätta jobba på sätt att sammanföra team och avdelningar och att uppmuntra samarbete och anpassning.
När det gäller det personliga mötet med anläggningens ledning inser vi att det är mycket viktigt att personerna i ledningsgruppen är synliga i
organisationen och att det finns tillräcklig interaktion mellan alla nivåer. Här menar vi att en viktig plattform är våra regelbundna ledningsrevisioner med
fokus på risk, där ledningen besöker produktionen och samverkar nära med de anställda. Vi kommer att ta med oss det här i framtiden och se till att
samverkan mellan ledning och anställda blir effektiv och tillfredsställande för våra anställda.

Den årliga Stadsfesten i Kramfors där Mondi Dynäs är största sponsor

Mondi Group SEAT-rapport för Dynäs AB 2019
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Bedömningens resultat forts
SYSSELSÄTTNING FORTS
Prestanda
PROBLEM:
I sina kommentarer om hur de har upplevt utmaningarna med en slimmad organisation tog vissa anställda upp situationer där driftkrav och resurser
stod i konflikt med de anställdas utveckling, balansen mellan arbete och privatliv och successionsplaneringen. Det hade att göra med att anställda
inte alltid fick möjlighet att rotera mellan avdelningarna på grund av ”hemmaavdelningens” begränsade resurser och att det krävdes omskolning för
arbetet på ”värdavdelningen”, känslan att sjukledighet ökade stressen för andra medlemmar i teamet och upplevd stress, oro eller press som ibland
berodde på ett utvidgat ansvarsområde, bland annat gruppomfattande initiativ eller initiativ från huvudkontoret.

”Stresshanteringsmöten är ingen lösning. I stället borde tilldelningen av arbetsuppgifter ses över och fördelas på fler”.
ÅTERKOPPLING:
Vi inser att en slimmad organisation inte åstadkoms utan utmaningar och konflikter. Vi tror fullt och fast att vår utveckling till en slimmare organisation
har gjort vår verksamhet effektivare och mer ändamålsenlig och har gett var och en av våra anställda möjlighet att bidra till gemensam framgång.
Vi uppmuntrar våra anställda att utvecklas, och vi stödjer jobbrotation. Varje anställd ska ha mål- och utvecklingssamtal – PDR – med sin chef där
mål definieras och arbetsförhållanden, utveckling och framtida ambitioner och möjligheter diskuteras. Alla lediga jobb läggs upp på planetmondi.
Våra ledningsgrupper och chefer ska sträva efter ett ledarskap och en ledarstil som uppmuntrar att kunskap och kompetens utvecklas och delas
inom teamet. Det gör enskilda anställda mer oberoende och underlättar jobbrotation, lärande mellan avdelningar och en mer balanserad strategi för
arbetet som inte riskerar de anställdas välbefinnande.
Det ingår i vår plan att utbilda chefer i att genomföra PDR-möten och hantera successionsplanering på ett konstruktivt och effektivt sätt. Ett annat
mål är att implementera Digital#HR under 2020, Mondis gruppomfattande rapporteringssystem för data om anställda som kommer att göra det
möjligt att genomföra, spåra och underlätta jobbrotation och personlig utveckling.

Mångfald och inkludering
PROBLEM:
Vissa anställda kommenterade att det finns för få kvinnliga anställda på anläggningen, i synnerhet på ledande positioner. Förpacknings- och
pappersindustrin är av tradition mansdominerad, men anställda förväntar sig att Mondi ska sträva efter en förändring genom rekrytering,
successionsplanering, utbildning och en utveckling av kulturen.
Vissa noterade även att olika initiativ kunde genomföras för att göra sättet att tala om kvinnor i produktionsmiljön mer respektfullt, till exempel
utbildning eller en enkät på hela anläggningen för att belysa brister och ge idéer om möjliga lösningar.
ÅTERKOPPLING:
Vi inser att det behövs arbete för att uppnå en mer inkluderande arbetsmiljö med ökad mångfald, där skillnader ses som värdefulla och alla har lika
möjligheter. Mångfald och inkludering – D&I, Development and Inclusion – är nu en del av Mondis globala strategi, med en särskild arbetsgrupp
och styrkommitté som arbetar på att ta fram en basnivå och sätta upp meningsfulla mål för förbättring. Vårt gruppomfattande Digital#HR-system,
som kommer att implementeras på Dynäsanläggningen under 2020, kommer att ge förutsättningarna för att följa våra framsteg. Ett av våra interna
mål är att 50 procent av alla externt rekryterade ska vara kvinnor från och med 2020. Vi lanserade vår inkluderande ledarskapsutbildning 2019. Vi har
även inrättat ett lokalt nätverk med ”ambassadörer” för mångfald och inkludering som ska driva på processen. Vår nya kommunikationsstrategi och
strategin för att höja vårt varumärke som arbetsgivare kommer att ha stor betydelse för vår hantering av D&I-frågor på Mondi Dynäs. En betydande
del av insatserna kommer att ägnas åt kulturella aspekter, med bland annat utrullning av vårt program för ett genusinkluderande språkbruk och
en strävan mot en kultur med respekt, förtroende och inkludering som präglar hela anläggningen. Under 2020 kommer vi också att anordna ett
mångfaldsseminarium och erbjuda inkluderande ledarskapsträning för alla chefer.

Säkerhet
PROBLEM:
De anställda var på det hela taget positiva och uppskattade arbetsmiljöinsatserna på anläggningen, men vissa påpekade att brist på engagemang och
ordentlig redovisning av sammanhanget och affärsnyttan med vissa nya säkerhetsregler ibland skapade frustration och en känsla av maktlöshet.
ÅTERKOPPLING:
Våra anställda och entreprenörer arbetar ofta i farliga miljöer. För deras säkerhet har vi infört väldefinierade metoder, rutiner och robusta kontroller
som alla måste följa. Våra nio säkerhetsregler – Nine Safety Rules to Live By – som har upprättats av företagsgruppen för vår globala verksamhet
är särskilt anpassade för branschen och vår drift och är obligatoriska att följa De räddar liv och förhindrar olyckor varje dag. Därför främjar vi dem,
genomför utbildningar om dem och godtar inga kompromisser när det gäller säkerheten. Vårt åtagande gentemot våra anställda är att ge råd,
involvera, engagera och kommunicera när nya regler och riktlinjer införs, och vi kommer att fokusera mer på det i framtiden för att alla ska ha
sammanhanget och de bakomliggande resonemangen klara för sig. Vårt program för ledarskap inom säkerhet kommer att vara en förutsättning för att
nå det målet.
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2. Entreprenörer

Anställda på Mondi fungerar som förebilder genom att använda den personliga skyddsutrustning som krävs

Säkerhet
PROBLEM:
Entreprenörerna kommenterade att de visserligen bjöds in till säkerhetsronder under underhållsstopp, men vissa menade att de borde involveras mer
aktivt och regelbundet i säkerhetsrutinerna och få möjlighet att delta i säkerhetsronderna.
Med tanke på anläggningens krav att de ska rapportera alla säkerhetsincidenter noterade vissa entreprenörer att de lämnade all information som
krävdes till anläggningen men inte fick någon uppföljande återkoppling efteråt, vilket betyder att lärdomarna från incidenterna inte delas. De skulle
välkomna en möjlighet att ta del av sådana lärdomar.
ÅTERKOPPLING:
Vi stödjer fullt ut att våra entreprenörer ska medverka och vara delaktiga i vår säkerhetsstrategi och den erfarenhet vi samlar och ser gärna att de
deltar i säkerhetsronderna. Våra linjechefer har ansvar för att bjuda in entreprenörer till alla relevanta ronder. Entreprenörerna inbjuds även att delta i
vår utbildning om ledarskap inom säkerhet. Andra exempel på åtgärder som vi har vidtagit i det här sammanhanget är att utnyttja och utveckla vårt
lokala industrinav SSG (https://www.SSG.se) och SSG-appen för att dela information, kampanjer, incidenter och nya rutiner.
När det gäller rapportering av incidenter använder Mondi Dynäs pappersindustrins digitala informationshanteringssystem PIA13. Mondis anställda och
entreprenörer ska använda PIA för rapportering och uppföljning av alla incidenter på anläggningen. Vi deltar även i det nationella SSG-systemet för
hela branschen, en delad plattform för bland annat säkerhetslicenser och säkerhetsregler. Mondi Dynäs har också en egen SSG-webbplats där vi
delar information med entreprenörer. Vår upphandlingsavdelning kommer att fortsätta utveckla vår SSG-sajt för att dela incidenter, Toolbox Talks och
nya rutiner. När det gäller sammanlagda registrerbara fall – TRC – kommer vi att anordna separata uppföljningsmöten för att dela lärdomar.
13

PIA står för Pappersindustrins Informationssystem om Arbetsmijö
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Bedömningens resultat forts
ENTREPRENÖRER FORTS
Samarbetet med entreprenörer
PROBLEM:
Entreprenörer tog upp ett antal frågor som gällde deras arbete på anläggningen. Några exempel:
 e flesta av entreprenörerna upplevde att arbetet i samband med underhållsstopp skulle kunna effektiviseras genom att dessa samordnades inom
D
regionen för ett jämnare utnyttjande och bättre planeringsmöjligheter både för entreprenörföretag och leverantörer av turismtjänster (bland annat
togs bristen på logi under underhållsstopp upp)
Ett fåtal upplevde att anläggningen kunde förbättra sina interna processer för godkännande av entreprenörsarbete
Vissa var oroade över att förändringar av rutiner och ansvar för entreprenörerna inte var tillräckligt klara
 ågra få upplevde att den nuvarande upphandlingsprocessen skulle kunna förbättras genom en (digital) upphandlingsportal som skulle kunna bli
N
effektivare och mer användarvänlig
 ågra noterade att det minskade antalet anställda hos Mondi innebar ett ökat beroende av entreprenörer och krävde ett närmare samarbete för att
N
hantera kompetensutmaningarna, bland annat en mer proaktiv strategi för samarbete med lokala skolor och utbildningsinstitutioner
 n virkesleverantör föreslog att Mondi skulle undersöka möjligheterna att använda ett fjärrmätningssystem vid porten för att ge möjlighet till
E
virkesleverantör och godkännande av timmertransporter dygnet runt, alla dagar
ÅTERKOPPLING:
Våra underhållsstopp planeras 6 till 12 månader i förväg. Innan vi bokar ett större underhållsstopp undersöker vi när andra anläggningar har planerat sina. När
stoppet är inbokat underrättar vi och samordnar med lokala hotell, kommunen och andra viktiga berörda parter för att få deras stöd och samordna planeringen.
Från och med 2020 kommer vi även att skicka ut ett nyhetsbrev14 före vårt årsstopp för att underrätta kommunen som helhet om våra planer.
Vi utser alltid en ”kontraktsägare” hos Mondi för varje kontrakterat projekt som ansvarar för all kommunikation med entreprenören. Den personen
ser till att alla interna processer, inklusive nödvändiga godkännanden, scheman och riktlinjer, är klara innan entreprenören får anvisningar. Vi kommer
att påminna om detta för alla kontrakterade projekt och uppmanar våra entreprenörer att fortsätta komma med öppen återkoppling till vårt
upphandlingsteam. Om processen inte skulle fungera som avsett kan andra förbättringar vara möjliga.
När det gäller upphandlingsprocessen håller vi i dag på att införa ett globalt digitalt system för upphandling som bör förenkla administrationen.
Systemet kommer att börja användas 2020.
När det gäller att samarbeta för att hantera kompetensutmaningarna har vi som åtagande att samarbeta med våra entreprenörer och stödjer den
strategin. Mondi Dynäs ingår i Höga Kusten Industrigrupp, där vi driver kompetens- och resursinitiativ tillsammans med andra lokala industrikollegor
och kommunerna Kramfors, Härnösand och Sollefteå.
När det gäller fjärrmätning undersöker vi möjligheten att mäta och godkänna timmer dygnet runt, men vi behöver ta hänsyn till olika organisatoriska,
säkerhetsrelaterade och praktiska aspekter innan vi kan vidareutveckla våra nuvarande rutiner. Vi kommer att hålla frågan öppen för framtiden men
planerar i dagsläget inte några investeringar inom detta område.
Projektet kan behöva skjutas upp på grund av hur covid-19-pandemin påverkar vårt planerade årsstopp

14 

Utbildning i ledarskap inom säkerhet på Kramm i Kramfors (våren 2019)
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3. Miljöproble m

Alla utsläpp regleras, övervakas noga och kontrolleras av myndigheterna

Övergripande miljöpåverkan och totala utsläpp
PROBLEM:
Vissa kommuninvånare och grannar uttryckte oro över att de inte hade klart för sig vilken miljöpåverkan massa- och pappersbruket hade och hur det
påverkade deras hälsa.

 ”Vi behöver en objektiv uppfattning av om utsläppen är skadliga för hälsan”.
ÅTERKOPPLING:
SEAT 2019 fick oss att förstå att vi behöver kommunicera bättre om vår miljöpåverkan och våra metoder, och vi är säkra på att publiceringen
av SEAT-rapporten blir början på ett nytt steg i rätt riktning för att engagera och informera berörda parter om våra miljöprestanda.
Miljöaspekten kommer även att vara ett fokusområde i vår nya kommunikationsstrategi. Vi planerar att bjuda in grannar och kommuninvånare till
ett seminarium där vår miljöchef tillsammans med kommunen informerar berörda parter i närområdet om vår miljöpåverkan och våra rutiner. Dessa
aspekter kommer även att belysas i det lokala nyhetsbrev som vi skickar ut före varje årsstopp. Vi kommer dessutom att upprätta ett mer regelbundet
och djupare samarbete och informationsutbyte med kommunen så att människor kan vända sig till kommunen som ytterligare informationskälla och
för att ta upp eventuell oro i samband med vår verksamhet.
Alla våra utsläpp regleras, övervakas noga av oss och kontrolleras av myndigheterna Vi är ett efterlevnadsdrivet företag som bedriver verksamhet
inom ramen för våra tillstånd. Kommuninvånarna behöver inte vara oroliga för negativa hälsoeffekter på grund av närheten till vår anläggning
eftersom vår verksamhet regleras av tillstånd som bygger på att undvika skador på människors hälsa och minimerar vår miljöpåverkan. Vi investerar
kontinuerligt i ny, mer miljövänlig teknik och uppgraderar vår befintliga utrustning. Just nu planerar vi ytterligare investeringar för att minska våra
utsläpp till vatten.
Vi gör dagliga vattenmätningar och kontinuerliga mätningar av utsläppen till luft, tar regelbundna stickprover och rapporterar avvikelser till
Länsstyrelsen och kommunen. För vissa mätvärden görs detta dagligen.

Mondi Group SEAT-rapport för Dynäs AB 2019
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Bedömningens resultat forts
MILJÖPROBLEM FORTS
Lukt, buller, damm och utsläpp till vattendrag
PROBLEM:
Kommuninvånare och grannar var generellt ense om att lukt och andra utsläpp hade förbättrats under de senaste 10 åren, men det fanns en viss oro
för att lukten påverkade huspriserna i området negativt. Vissa nära grannar upplevde att det lät väldigt mycket när ånga släpptes ut. Andra tog upp
att svart sot och damm skadade möbler och hus och skulle kunna påverka hälsan. En del grannar oroade sig också för att massa- och pappersbruket
skulle skada lokala vattendrag och tog upp vitt skum på stranden och sämre med fisk.
ÅTERKOPPLING:
Som vi tar upp ovan kommer miljöaspekterna att stå i fokus för vår nya kommunikationsstrategi, och det kommer att innefatta störningar i närområdet
såsom lukt och buller. Stoft och utsläpp till vatten tillhör också de utsläpp vi övervakar och hanterar.
Vi har ett pågående investeringsprojekt för att minska luktutsläppen och förväntar oss ytterligare minskningar i närtid. När det gäller buller upplevde
vi en del störningar 2018 på grund av felfunktion hos en säkerhetsventil som sedan dess har åtgärdats. Vi kommer att underrätta grannarna om det
inträffar incidenter som kan orsaka dålig lukt och buller.
Starka lukter, buller och damm uppstår bara vid avvikelser i produktionen eller under ett underhållsstopp. 2019 installerade vi ett nytt svaggassystem
som förbränner alla gaser. Det kommer i stort sett att stoppa alla lukter från massaproduktionen. Svart sot kan förekomma under perioder med
låg kvalitet på barkbränslet som vi fortsätter jobba på att förbättra. Även utsläppen till vatten minskade efter att ny teknik började användas i
början av 2020 som gör att vatten kan återcirkuleras till processen. Alla utsläpp mäts noga och regelbundet med vårt interna kontrollsystem under
Länsstyrelsens ledning.

2019 togs det nya svaggassystemet i drift som minskar både utsläpp och lukt
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4. Samverkan med
Lokalsamhälle t

Trädplantering som en del av Mondi Dynäs deltagande i den årliga Papperspåsens dag 2019

Mondis roll i lokalsamhället
PROBLEM:
En betydande del av återkopplingen från kommunen och grannarna under SEAT handlade om hur de upplevde eller önskade att Mondis roll var i
lokalsamhället. Några exempel:
 issa berörda parter nämnde att de upplevde att massa- och pappersbruket tidigare hade varit synligare och mer integrerat i lokalsamhället. Enligt dem
V
kunde det faktum att Mondi Dynäs är utlandsägt och att ledningen inte bor i kommunen ses som en frikoppling av bruket från lokalsamhället
Vissa berörda parter ansåg att Mondi Dynäs kunde bidra mer till den lokala utvecklingen
 issa kommuninvånare tog upp att elen till hamnområdet (där invånarna har sina båtar) finansierades av den tidigare ägaren innan Mondi tog över.
V
Det noterades att den typen av stöd är uppskattat av lokalsamhället och att det kunde vara lättare att hitta möjligheter att erbjuda det genom en
närmare dialog med grannarna
 öreträdare för de tre vägsamfälligheterna i området uttryckte en förhoppning om att Mondi skulle delta i deras årsmöten för att svara på frågor och
F
informera om framtidsplaner
ÅTERKOPPLING:
Vi fyller en viktig funktion i lokalsamhället. Vi skapar arbetstillfällen och affärsmöjligheter, betalar skatt och investerar i lokal infrastruktur. Som
stor lokal arbetsgivare inser vi att vi behöver kommunicera bättre med kommunerna och de berörda parterna i närområdet om vår roll, våra
bidrag och våra planer. Detta kommer att vara en central del av vår nya kommunikationsstrategi.
Bland annat har vi nu planerat in årliga möten mellan Mondi Dynäs ledning och kommunen där vi diskuterar områden där vi har gemensamma
intressen och möjlighet till gemensam nytta, bland annat infrastruktur- och miljöfrågor. Vi kommer att delta i den årliga Papperspåsens dag,
anordna öppet hus för kommuninvånare som vill besöka massa- och pappersbruket15 och få information direkt från oss, anordna studentbesök
på anläggningen och planera för ökad samverkan med lokalsamhället. Vi kommer dessutom att skicka ut ett nyhetsbrev i samband med det
årliga underhållsstoppet och utnyttja kommunens kommunikationsplattformar bättre i framtiden.
Med tanke på SEAT-återkopplingen om lokalsamhällets behov och förväntningar kommer vi att se över våra investeringar i kommunen
och vår sponsringsstrategi för att undersöka sätt att bättre tillgodose de lokala behoven. Vi kommer även att ha en öppen dialog med
vägsamfälligheterna och delta i deras årsmöten.
Den aktiviteten kan fördröjas på grund av covid-19-pandemin och den osäkerhet den medför

15 
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Bedömningens resultat forts
SAMVERKAN MED LOKALSAMHÄLLET FORTS
Säkerhet i lokalsamhället
PROBLEM:
När det gäller trafikregler har grannar och kommuninvånare observerat att Mondis lastbilar och transportfordon generellt följer
hastighetsbegränsningarna men att Mondis personal ofta kör för fort längs vägen upp till anläggningen. Vissa grannar har också noterat att timmer
och bark ibland faller av leveranslastbilarna och orsakar en potentiell säkerhetsrisk på vägen och längs järnvägen.
ÅTERKOPPLING:
Vi tar mycket allvarligt på säkerheten både på vårt område och i närområdet och inser att vi behöver göra mer för att se till att våra anställda tar mer
ansvar när de kör till och från arbetsplatsen och att de följer våra säkerhetsregler. Vi kommer att inleda en dialog med Trafikverket och bland annat
diskutera användningen av hastighetsskyltar med ett säkerhetsmeddelande. Vi kommer även att ta upp respekten för trafikregler mer aktivt med våra
anställda och entreprenörer, bland annat när det gäller hastighetsbegränsningar och ett ansvarsfullt beteende gentemot närboende.
När det gäller skräp som ramlar av våra leveranslastbilar betalar vi en årlig avgift till vägsamfälligheterna för underhåll av de privata vägarna. Den
avgiften kan ses över och diskuteras med vägsamfälligheterna så att Mondis bidrag blir rimligt och står i proportion till påverkan på vägarna och det
underhåll som krävs för att hålla vägar och järnvägsspår säkra och rena.

5. Kommunikation

Kollegor i samtal vid PM5

Dålig kommunikation med olika berörda parter
PROBLEM:
Olika berörda parter tog upp ett antal brister när det gällde kommunikation på anläggningen samt tillgången till information om anläggningen och att
de förväntade sig att Mondi skulle behandla detta som en viktig prioritering för de flesta grupper, bland annat medier och journalister, grannar, lokala
myndigheter och kommuner. Nedan följer exempel på vad som togs upp:
J ournalister noterade att de saknade kontaktpersoner för citat och att det tog för lång tid att få svar från Mondi Groups kontor i Wien (upp till
2 veckor) samt att svaren inte alltid var relevanta eller användbara (alltför allmänna och inte specifika för Mondi Dynäs)
De viktigaste kommunikationsbristerna som togs upp gällde planer för framtida investeringar, expansion och framtida arbetstillfällen

 ”Jag är osäker på hur aktiva Mondi är på den lokala marknaden, men det vore gynnsamt för Mondis varumärke som arbetsgivare
och för rekryteringsprocesserna om anläggningen togs upp i lokala medier”.
 ånga lokala berörda parter ansåg att varumärket och positioneringen kring Mondi lokalt var otillräckligt (t.ex. om vad som tillverkas på
M
anläggningen)
 ålig synlighet, öppenhet och integration (t.ex. ingen information om Mondis vision, strategi och framtidsplaner, ingen synlig närvaro från Mondi i
D
kommunen, ingen information om företagets produkter och anläggningar, inga relationer inom forskning och utveckling och lokala utvecklingsinitiativ
och ingen aktivitet eller lobbying inom regional utveckling och infrastrukturfrågor)
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Dålig kommunikation med olika berörda parter forts
ÅTERKOPPLING:
Effektiv och öppen kommunikation med alla våra berörda parter är en viktig prioritering som SEAT 2019 har hjälpt oss vidareutveckla. SEATresultaten visade att det behövs en betydande förbättring av vår kommunikation med berörda parter, internt och externt, och vi satsar på en
meningsfull förändring. Vi ser över vår kommunikationsstrategi, och den kommer att ge upphov till ett antal konkreta insatser för att komma
framåt, som alla berörda parter kommer att få information om efter hand. En stor del av vår externa kommunikation kommer att ha fokus på vår
påverkan (på samhället och miljön, positiv och negativ, verklig och potentiell) våra rutiner, våra produkter, de arbetstillfällen vi erbjuder och vår roll
i lokalsamhället. Med publiceringen av SEAT som start kommer vi att ta ytterligare ett steg i rätt riktning.
När det gäller miljöincidenter och miljörelaterade klagomål kommer vi utöver vår planerade förbättring av kommunikationen att ha en lokal
kontaktperson på anläggningen som man kan vända sig till om man är orolig för anläggningens miljöpåverkan eller har andra miljörelaterade frågor.
Vi kommer att se över och förbättra vår strategi för relationen till medierna – när det gäller tillgänglighet, svarstid och kvalitet på informationen. Vi kommer
att utse kontaktpersoner för medierna (våra MD- och HR-chefer kommer att fungera som våra formella mediekontakter inför framtiden) och utveckla
relationerna till media genom regelbundna möten och andra kanaler. Vi kommer att arbeta mer aktivt med pressmeddelanden som en källa till information
för lokala berörda parter. Men eftersom vi är en del av ett stort börsnoterat företag finns det vissa begränsningar för de ämnen vi kan diskutera offentligt
om vi ska följa konkurrenslagstiftningen och andra bestämmelser. Bland dessa begränsade ämnen finns prognoser för produktionssiffror och framtida
investeringar, men vi kommer att redogöra för sådana planer så snart det är juridiskt möjligt, både för media och lokalsamhället.
Vi kommer också att rapportera regelbundet om nyrekryteringar till Mondi Dynäs och beskriva personerna bakom titlarna genom pressmeddelanden
och vårt nya planerade nyhetsbrev. Ett nyhetsbrev kommer att publiceras före årsstoppet.
För att undvika ryktesspridning och motstridiga budskap kommer vi att prioritera kommunikationen med våra anställda. Det kommer att ske bland
annat via planetmondi.
Dessutom kommer vi att välkomna informationsutbyte och möten med Länsstyrelsen och andra berörda parter och proaktivt underrätta berörda
parter om fakta.
Vi kommer även att informera mer aktivt om vår roll som arbetsgivare och tillverkare. Vi inser att vi behöver kommunicera bättre och positionera våra
produkter, och vi ska se till att lokalsamhället informeras om de anställningsmöjligheter vi erbjuder.
Vi kommer att ha fortsatt fokus på skolor och specifika utbildningsområden, anordna studiebesök och ta initiativ till samarbeten. I oktober 2019 deltog
vi i det europeiska initiativet Papperspåsens dag, där vi berättade om Mondi Dynäs produkter, vår hållbarhetsstrategi och hur vi bidrar till samhället
som skattebetalare, granne och affärspartner. Vi kommer att delta i evenemanget varje år.

Barn från det lokala fotbollslaget packar varor i papperspåsar som en del av Papperspåsens dag
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Ordlista
BAT

Bästa tillgängliga teknik – Best Available Technique – som definieras av IPPC för massa- och pappersindustrin

ERM

Environmental Resources Management Certification and Verification Services – certifierings- och verifieringstjänster för förvaltning
av miljöresurser

EU ETS

EU:s utsläppshandelssystem

FSC®

Forest Stewardship Council®

IPPC-byrån

Byrån för samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

ISO 14001

En av de internationella standarder som skapats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och beskriver
miljöledningssystem

ISO 9001

En av de internationella standarder som skapats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och beskriver
kvalitetsledningssystem

JSE Limited

Johannesburg Stock Exchange Limited

NGO

Icke-statlig organisation

OHSAS 18001

En internationellt tillämpad brittisk standard för system för arbetsmiljöstyrning

PDR

Mål- och utvecklingssamtal (PDR - Performance and Development Review)

PEFCTM

Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM

SEAT

Verktygslåda för socioekonomisk bedömning – Socio-economic assessment toolbox

Vattenprover samlas in för regelbunden miljöanalys
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