Hållbarhetsrapport 2020

SMA MINERAL OCH HÅLLBARHET

Vi kan alla bidra!
Förenta Nationernas 193 medlemsländer har i
sin Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål
att arbeta mot inför 2030. Målen syftar till:
• att avskaffa extrem fattigdom
• att minska ojämlikheter
• att lösa klimatkrisen
• att främja fred och rättvisa
Att nå de Globala målen kräver ekonomisk tillväxt
och ett arbete för social och miljömässig hållbarhet.
Tillsammans med andra företag kan vi på SMA
Mineral bidra genom att agera på ett ansvarsfullt
och hållbart sätt med hänsyn till sociala och
miljömässiga faktorer. Vår hållbarhetsrapport
visar var vi står i vårt arbete.

Allt handlar om människor
Alla vi som är en del av SMA Mineral är också del av en gemensam strävan mot hållbarhet.
Tillsammans med andra företag och övriga delar av samhället medverkar vi till en värld som verkligen
håller, inte bara idag utan även i framtiden. För mig och företaget är hållbarhetstanken mycket en fråga
om att utveckla människor. För det är människor som är SMA Mineral och det är människor som skapar
möjligheter. Utvecklas du och jag så utvecklas också SMA Mineral. Utvecklas SMA Mineral så utvecklas
samhället och världen. Jag tycker om det sambandet. Det ger energi och kraft för genomförande.
En viktig del av vår värdegrund är också en öppen och ärlig dialog.
Vi lyssnar noggrant och bemöter människor, både internt och externt,
med värme och respekt. Detta gäller i synnerhet i frågor där det finns
motsättningar. Det är olikheter som driver framåt.
Säkerhet och arbetsmiljö är i högsta grad områden som berör
hållbarhet och utveckling. Vårt mål är att alla som jobbar på eller
besöker SMA Mineral ska vara säkra, trygga och glada.

SMA Mineral har en lång historia av hållbarhet
– ändå har vi bara börjat
Förr talade vi ofta om ”miljöinvesteringar”, ”utvecklingsinvesteringar”
eller ”någon annan typ av investeringar”. Jag tycker att gränserna
mellan dessa klassificeringar håller på att suddas ut.
”Miljöinvesteringar” skapar möjligheter, precis som vilken ”investering”
som helst. Flera av våra största succéer genom åren har på ett naturligt
sätt vävt in miljö och hållbarhet i projekten. Vi har på så vis mer eller
mindre alltid jobbat med hållbarhet.
Vi producerar produkter som används i många sammanhang och
som – direkt eller indirekt – medverkar till förbättringar av miljön.
Det finns dock glädjande nog fortfarande ett flertal områden vi inte
levererar till och som kanske inte ens är kända idag. Här finns en stor
utvecklingsmöjlighet för SMA Mineral.
Vi bryter våra råvaror kalksten, dolomit och kvarts ur marken, men vi
var samtidigt tidiga med att nyttja syntetisk kalksten – mesa. I vår
kalkugn i Sandarne deltar vi i ett väl fungerande kretslopp tillsammans
med våra kunder inom massaindustrin. Vi har nyligen investerat i ny
utrustning för att kunna vara ännu mer flexibla i vårt nyttjade av
mesan, och det utan att kompromissa med kvaliteten.

”För mig och företaget är hållbarhetstanken
mycket en fråga om att utveckla människor. För
det är människor som är SMA Mineral och det är
människor som skapar möjligheter. Utvecklas du
och jag så utvecklas SMA Mineral. Utvecklas
SMA Mineral så utvecklas samhället och världen”.
Daniel Juvél, ägare och VD

3

SMA MINERAL OCH HÅLLBARHET

Vi är energiintensiva. Det går åt el för att driva våra kvarnar, krossar, transportband och blåsmaskiner. Det går åt mycket energi i kalcineringsprocessen,
när vi omvandlar kalksten till bränd kalk eller dolomit till bränd dolomit.
Vi var därför tidiga med att använda alternativa bränslen, både flytande
och gasformiga. För fem år sedan tog vi ett stort steg i den riktningen när vi
förvärvade vår största leverantör av spillolja. Vi jobbar nu för högtryck för att
öka andelen biobränslen i vår produktifierade CEO.
Vi är CO2 - intensiva då koldioxid frigörs från kalkstenen när den kalcineras
men också via bränslet som behövs för att kalcinera kalkstenen. Vi har
därför under många år, vid sidan av våra satsningar på alternativa bränslen
i egen regi och tillsammans med andra, utrett hur koldioxid kan avskiljas,
användas eller lagras. Vi har dessutom undersökt hur kalcineringsprocessen
tekniskt kan förändras.
Många av processerna jag nämner ger stora möjligheter för SMA Mineral,
våra kunder och världen. Vi ska samtidigt ha respekt för att frågorna är
komplicerade, långsiktiga och investeringstunga. De kräver samarbete
och att vi jobbar med dem nu.
Våra produkter behöver också transporteras från våra fabriker och terminaler till kund. Här har vår grundtanke alltid varit att ha produktionen så nära
våra råvaror och så nära våra kunder som det bara går. Vi minimerar på så
sätt transporterna och maximerar kvaliteten.
Vissa transporter kommer dock alltid att behövas. Här har vi nytta av vår
långa erfarenhet. Logistiken finns i våra gener. Det var så vi startade som
företag 1932. Vårt sätt att arbeta bygger på att själva, i så hög grad det går och
när kunden så önskar, styra hela logistikkedjan. Vi kan på så vis maximera fyllnadsgrad och returtransporter. Vi investerar i moderna fordon med hög lastvikt.
Val av drivmedel är och kommer också att vara viktigt ur hållbarhetssynpunkt,
nu och i framtiden.

”

”Alla vi som är en del av SMA Mineral är också del av en gemensam
strävan mot hållbarhet. Tillsammans med andra företag och övriga
delar av samhället medverkar vi till en värld som verkligen håller,
inte bara idag utan även i framtiden”.

Fokus på hälsa och säkerhet
Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Det är en
självklarhet att personlig skyddsutrustning används och att säkerhetsföreskrifterna efterlevs, både av anställda och entreprenörer.
Kontinuerliga riskbedömningar är viktiga för att upptäcka eventuella faror
och vidta åtgärder innan en olycka eller ett tillbud inträffar. Alla medarbetare
har också möjligheter att påverka sin egen och andras arbetsmiljö genom att
påpeka brister som kan leda till skador och ohälsa. En hög aktivitet vad gäller
tillbudsrapportering vittnar om stor medvetenhet i hela organisationen.
Genom konsekvent arbete närmar vi oss vårt arbetsmiljömål; att ingen
arbetsrelaterad olycka ska resultera i mer än fyra timmars frånvaro.
Låt oss tillsammans arbeta för en hållbar framtid!
Daniel Juvél
Ägare och VD
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KALKEN OCH MILJÖN
Kalken är en viktig och nödvändig del
av vår vardag och bidrar på många sätt
till att stärka och förbättra vår miljö.

Med kalkens hjälp kan
vi höja livskvaliteten
Kalk en naturlig, viktig, men ibland lite bortglömd, del av vår vardag.
Kalken är nödvändig för att berika jordarna vi odlar och förhindra
våra vattendrag från att försuras. Kalk behövs också för att rena
vattnet vi dricker och luften från hälsofarliga rökgaser från t.ex
kraftvärmeverk och förbränningsanläggningar.
Kalk har varit en del av civilisationen i tusentals år. Kalk i olika former har
varit nödvändig för mänsklighetens utveckling och bidrar idag på flera sätt
till att höja vår livskvalitet.

VATTEN
Kalk minskar försurningen av våra sjöar
och reglerar pH-värdet i vårt dricksvatten.

Kalkprodukter kan användas till mycket. Järn- och stålindustrin är stora
förbrukare liksom cellulosaindustrin och pappersbruken. Kalken är också en
vital beståndsdel i asfalt och cement vilket gör den viktig för vår infrastruktur.
Sett till miljön används kalken bland annat för att motverka försurning av
vattendrag och åkermark samt för att rena vatten och luft.
Sjöar kalkas för att återställa ett naturligt pH-värde, bevara en biologisk
mångfald och förhindra försurningsskador på växt- och djurliv. Jordbruksmark
berikas med kalk för att balansera surt nedfall och förbättra jordens egenskaper. Rätt kalkbalans gör det lättare att bearbeta jorden och ökar möjligheterna för marken att ta upp den fosfor som behövs för att grödorna ska växa.
Inom vattenrening används kalk som ph-höjare för att justera vattnets hårdhet,
men också för att minimera förekomsten av skadliga ämnen i dricksvattnet.

LUFT
Kalk bidrar till rening av hälsofarliga
rökgaser från industri och kraftvärmeverk.

Kalkprodukter kan också användas för rening av rökgas från kraftvärmeverk
och industri där kalkens reaktivitet och höga renhet medverkar till reducerade
utsläpp av t.ex tungmetaller och försurande ämnen.

JORD
Kalk förbättrar jordstrukturen och
markens förutsättningar att ta upp näring.
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OM SMA MINERAL

Nyckelspelare i en
fantastisk värld av kalk
SMA Mineral är en av norra Europas ledande producenter av
kalkprodukter. Genom att kombinera effektiv kalkutvinning med
kunskapsdriven förädling kan vi erbjuda produkter av hög kvalitet
inom en rad olika användningsområden.

Produktionsvolym: 1,6 milj ton

Verksamhet
Vår affärsidé ligger i att förädla stenmaterial, i huvudsak karbonatsten, till mineralprodukter anpassade efter våra kunders krav.
Förädlingen innefattar losshållning, krossning, siktning och, i förekommande fall,
bränning av karbonatsten till bränd kalk och bränd dolomit. Även släckt kalk produceras liksom brytning och förädling av kiselrika mineraler.
Våra produkter transporteras till kunderna med lastbil, järnväg och båt och används
inom stål-, pappers- och massaindustrin men också inom bygg- och anläggningsindustrin. Produkternas positiva påverkan på luft och vatten – för t.ex rening av
rökgaser och vatten och för att motverka försurning av mark, sjöar och andra vattendrag – gör dem dessutom till en viktig grundsten i arbetet för vår framtida miljö.

KALKSTEN

DOLOMIT

KVARTS

BRÄND KALK

SLÄCKT KALK

BRÄND DOLOMIT

BRÄND KALK & CEMENT

MAGNESIUMHYDROXID

BERGKROSS

Omsättning: 1 000 MKR

Antal anställda: 180

Antal produktionsplatser: 20
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En naturlig men okänd
4del
olika
avområden
vår vardag
Kalksten och dolomit är grunden för en lång rad kalkprodukter med olika

Kalksten
och dolomit
är grunden för en lång
rad kalkprobeskaffenhet
och användningsområden.
Faktum
är att mycket av det
dukter
olika
beskaffenhet
och för utan
olikakalk.
användningssom vimed
tar för
givet
inte skulle fungera
områden. Faktum är att mycket av det som vi tar för givet
inte skulle fungera utan kalk.

INDUSTRI
Många industriprocesser kräver kalkprodukter
för att optimera både slutproduktens kvalitet och
produktionsutrustningens livslängd.
Stålproduktion kräver kalk för att avlägsna
föroreningar, men också för att bilda slaggen
som skyddar stålet från att oxideras.
Pappers- och cellulousaindustrin behöver bränd
kalk i sina sulfatprocesser.
Gruvindustrin behöver kalk för reglering av pH,
men också för stabilisering, dränering, fyllnad
och filtrering.
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MILJÖ

INFRASTRUKTUR

Kalkprodukter är ett effektivt verktyg för att kunna
reducera negativ påverkan på vår miljö.

Kalken är indirekt en viktig ingrediens i en fungerande infrastruktur.

Sjöar kalkas för att återställa ett naturligt pH-värde
och förhindra försurningsskador på växt- och djurliv.

Våra vägar beläggs med asfalt där kalk används
som fyllnadsmaterial och som vidhäftningsmedel för
att binda bitumen till ballastmaterialet.

Jordbruksmark berikas med kalk för att balansera
surt nedfall och förbättra jordens egenskaper.
Vattenverken använder kalk för att justera vattnets
hårdhet och minimera risken för skadliga ämnen i
dricksvattnet.
Kraftvärmeverk och industrier använder kalkprodukter för rening av rökgaser.

Kalkbaserade stabiliseringsmaterial används för
markstabilisering och gör det möjligt att bygga hus
och vägar även vid svåra förhållanden.

JORDBRUK
I det moderna jordbruket används kalk för att
balansera jordens pH-värde och förbättra förutsättningarna för goda skördar.
Med strukturkalkning förbättras markstrukturen
på lerjordar och därigenom jordens förmåga att ta
till sig näring och vatten.
Kalk ingår också som en naturlig del av djurfoder
för att uppfylla djurens behov av näring.

Byggindustrin använder kalkprodukter i cement
och betong men också för produktion av takpapp.
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SMA MINERAL NORRA EUROPA
SMA Mineral Norra Europa samlar den del av koncernens verksamhet som finns i Norden och Baltikum. Vi har idag produktion på ett
20- tal platser i Sverige, Norge, Finland och Estland.
Vår marknad finns inom industri, infrastruktur, miljö och jordbruk
över hela Nordeuropa.
Vårt huvudkontor ligger i Persberg, i Värmlands största gruvområde
med anor sedan flera hundra år tillbaks i tiden.

NORRA EUROPA
PERSBERG

BULGARIEN

PRODUKTER
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MARKNAD LÄNDER
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RISKHANTERING

Riskerna i vår omvärld
övervakas och värderas
All verksamhet övervakas och styrs utifrån principer om hållbar utveckling. Utsläpp och andra miljöeffekter granskas inom ramen för specifika övervakningsprogram. Kontinuerlig förbättring säkras
bland annat genom det certifierade kvalitetsledningssystem som omfattar hela koncernen.

Regelbunden kontroll
Risker inom miljö, sociala förhållanden och korruption
värderas och bevakas bland annat genom interna och
externa revisioner kopplade till ledningssystemen ISO
9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
Ekonomisk redovisning och redovisningen av koncernens utsläpp av växthusgaser kontrolleras av externa
revisorer. Dessutom deltar representanter från ledningen i årliga arbetsplatsträffar där en bred representation
av personalen deltar. Detta i syfte att årligen analysera
den lokala verksamheten utifrån olika faktorer som
t.ex ekonomi, anläggningarnas prestanda, risker inom
arbetsmiljö, sociala förhållanden och miljö.
Faktorernas påverkan på t.ex kundförhållanden och
resultat analyseras, handlingsprogram prioriteras och
fastläggs i arbetsgrupper där ledningspersoner deltar.
Revisioner och verksamhetsanalyser dokumenteras
skriftligt. Koncernens ledningspersoner är på så vis
engagerade i löpande verksamhet och återrapporterar
till övrig ledningsgrupp om lokala förhållanden och
eventuella avvikelser.

Ledningsgruppen gör också årliga avstämningar av
måluppfyllelse av indikatorer avseende ekonomi, förbrukningstal, miljöprestanda och arbetsmiljömål.

Miljöriskanalyser
Miljöriskanalyser utgör en naturlig del av lagstadgade
tillståndsprocesser för företagets olika verksamheter.
Därutöver finns koncernens miljörisker och påverkan
utvärderad i separat analys.
Den dominerande miljöpåverkan av koncernens verksamhet utgörs av utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid.
Koldioxidutsläpp mäts och revideras av extern part och
rapporteras till myndigheter.

Miljötillstånd för övriga miljörisker
Övriga miljörisker som buller, utsläpp av stoft till luft,
eller utsläpp till vatten regleras i miljötillstånd. Efterlevnad av tillståndsvillkor utvärderas genom egenkontroll och följs årligen upp av tillsynsmyndigheter.
Eventuella störningar till följd av dessa faktorer är att
betrakta som lokala och de är kortvariga i de få fall
med korta perioder där av myndigheter fastlagda begränsningsvärden inte kan innehållas. Dessa störningar är vanligtvis helt utan risk för människa och miljö
och betraktas därför som mindre allvarliga.
Förekommande utsläpp mäts och ställs i relation till
referensdokument rörande bästa tillgängliga teknik enligt
BAT-slutsatser för cement- och kalkindustri.
Företaget följer upp avvikelser, när begränsningsvärden
temporärt inte kan innehållas och vidtar snarast möjligt
relevanta motåtgärder.
Kvartsbrottet i Ristimaa
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”All verksamhet övervakas och styrs utifrån principer
om hållbar utveckling. Utsläpp och andra miljöeffekter
granskas inom ramen för specifika övervakningsprogram.
Kontinuerlig förbättring säkras bland annat genom
det certifierade kvalitetsledningssystem som omfattar
hela koncernen”.

MILJÖ

Miljö
Miljön är en nyckelfråga genom hela vår värdekedja, från brytning och transporter till
kontroll och reglering av processerna på våra anläggningar. Genom gripbara mål och
konsekvens i vårt handlande arbetar vi för en hållbar framtid.
Vårt miljöarbete styrs av en övergripande verksamhetspolicy där miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet ingår.
Övergripande mål avseende miljön framställs i en femårig planeringscykel där också åtgärder preciseras
som ska minimera miljöpåverkan och verka för att normer efterlevs. Målen omfattar brytningens omedelbara miljöeffekter men också utsläpp av koldioxid och andra potentiellt skadliga ämnen.

Långsiktiga miljömål och en 5-årig planeringscykel ska minimera vår miljöpåverkan

Brytning

CO2

Luftföroreningar

Begränsa brytningens påverkar på miljön

Rubrik kring området
En kort ingress som leder in läsaren till avsnittet som berör miljön. En kort ingress
som leder in läsaren till avsnittet som berör miljön. En kort ingress som leder in
läsaren till avsnittet som berör miljön. En kort ingress som leder in läsaren till avsnittet som berör miljön.

Brytning av stenråvara ger avtryck på miljön genom att landskapsbilden förändras irreversibelt när råvaran
tas ut från naturen. I samband med brytning påverkar verksamheten även omgivningarna med buller från
maskiner och vibrationer i samband med sprängning.
Omfattning av och metoder för brytningen riskvärderas avseende miljöpåverkan. Även lokala anläggningar
där stenråvaran i olika processer förädlas – som t.ex. krossning, malning, bränning och släckning – prövas och
riskvärderas på samma sätt.
Verksamheterna regleras i miljötillstånd, vars villkor beslutas av myndigheter efter prövning och värdering av
verksamhetens miljökonsekvenser.
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MILJÖ

Koldioxidutsläpp enligt regelverket

Inom ramen för begränsningsvärden

Stort engagemang kring fortsatt utveckling

När karbonatmineralen kalksten och dolomit förädlas till bränd kalk och
bränd dolomit avgår koldioxid till atmosfären från stenråvaran men också
från de bränslen som används i processen.

Inga anmälningar om korta överskridande av begränsningsvärden har under 2020 rapporterats.

SMA Mineral har ett djupt engagemang i frågor kring miljön:

SMA Mineral verkar inom det EU-gemensamma handelssystemet för växthusgaser och de lokala anläggningarna tilldelas utsläppsrätter i en omfattning som
regleras av historiska produktionsnivåer, expansionsinvesteringar m.m.
SMA Mineral Norra Europa släppte under 2020 ut totalt ca 510 800 ton
koldioxid varav ca 1% är från biogent bränsle. Mängden är preliminär, men
verifieras via externa revisioner före slutrapportering till berörda myndigheter
i de olika länder där koncernen verkar. Det biogena bränslet levereras från
SMA Minerals dotterbolag Svensk Oljeåtervinning som har utvecklat bränslen
med biogent innehåll med hållbarhetsbevis.
I koncernen används betydande mängder energi i form av olika bränslen.
Dessa utgjordes 2020 till stor del av restgaser från närliggande verksamheter
samt av återvunna restoljor och kol. Tillkommer gör en betydande användning
av elenergi för att driva processerna.
I Sverige omfattas koncernen av Lagen om energikartläggning av stora företag.
Rapportering till Energimyndigheten har genomförts enligt regelverket, bland
annat med uppgifter om historisk energiförbrukning och med sammanfattande rapporter som behandlar möjligheter till energibesparing i verksamheten.

Minimering av skadliga luftföroreningar
Bränning av kalksten och dolomit innebär förutom utsläpp av koldioxid till
atmosfären också utsläpp av luftföroreningar i form av t.ex. svaveldioxid,
kväveoxider, koloxid, kolväten, tungmetaller och dioxiner.
Varje anläggning har miljötillstånd där utsläppen av luftföroreningar riskvärderats och jämförts med luftkvalitetsnormer, bästa tillgängliga teknik enligt
BAT-slutsatser för cement- och kalkindustri och i förekommande fall för
avfallsförbränningsanläggningar. Anläggningarna drivs 24 timmar/dygn och
330-365 dygn/år.
Bolagets mål är att alla anläggningar ska uppfylla BAT-slutsatser avseende utsläpp och energiförbrukning vid normal drift så som Industriutsläppsdirektivet
föreskriver. Antalet driftstörningar i reningsanläggningar som medför tillfälliga
överskridanden av begränsningsvärden ska enligt koncernens övergripande
målsättning vara färre än 3/år (antalet avser koncernens alla anläggningar).

Det har rapporterats ett mindre oljespill i samband med lossning av råvara. Detta har omedelbart sanerats. För en kortare
period tappade också en kontinuerlig rökgasmätare för stoft
mätningen vilket snabbt åtgärdades.
Inga övriga avvikelser har rapporterats avseende utsläpp till
luft och vatten. Det övergripande koncernmålet avseende max 3
kortvariga överskridanden av villkor per år har således uppfyllts.
Vidare att anläggning för vattenrening vid Svensk Oljeåtervinning i Västerås inte är tillräckligt driftsäker i förhållande till
riktvärden, men den uppfyller gränsvärden med god marginal.
Arbete pågår med syfte att innehålla dessa riktvärden.

• Koncernen bidrar med ekonomiska och personella
resurser till branschgemensam forskning genom
Minfo – Föreningen Mineralteknisk Forskning.
• Företaget är fortsatt engagerat i Centrum för hållbar
produktion av cement och bränd kalk vid Umeå Universitet.
Vid centret bedrivs bland annat forskning kring
framställning av kalk utan fossila bränslen.
• Bolaget är involverat i CO2- hub Nordland i Norge som
bedriver utvecklingsarbete rörande Carbon Capture
and Storage, CCS.
• SMA Mineral arbetar aktivt för tillvaratagande av
restprodukter.

ÅTGÄRDER 2020
AKTUELLA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER
INOM YTTRE MILJÖ
• Datum för huvudförhandling Klinte Gotland är inte 		
fastställt men väntas ske första halvåret 2021.
• Uppstart av nytt täkttillstånd Gåsgruvan då befintligt
tillstånd löper ut 2023.
• Arbete med tillstånd för deponi vid Kalkimaa/		
Kvartsimaa.
• Biogen eldningsolja med hållbarhetsbesked från 		
Energimyndigheten framtagen från Svensk
Oljeåtervinning.

Samtliga anläggningar uppfyller BAT-slutsatser avseende specifik energiförbrukning och utsläpp. Undantaget är en scrubber i kalksläckare i Rättviks kalkverk
som inte med säkerhet uppfyller stoft enligt BAT (20 mg/Nm3 vid normal drift).
Dispens har sökts och medgetts av myndighet. Från och med 1 juli 2019 gäller
50 mg/Nm3 tills vidare eller till dess att nya BAT-slutsatser tas fram.
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Sociala förhållanden
Hållbar arbetsmiljö är för oss att kunna erbjuda en arbetsplats där medarbetarna tycker om
att gå till jobbet. En sund arbetsmiljö med trivsam stämning och motiverande arbetsuppgifter
där arbetsskador och arbetsrelaterade olycksfall är sällsynta.

Jämställdhet, mångfald och människors lika värde
Vår värdegrund är en viktig del av vårt varumärke och förtydligas i policys som t.ex. personalpolicy, policy
rörande kränkande särbehandling, arbetsmiljöpolicy och inköpspolicy. Dessa dokument klargör vikten av att
lagar, förordningar och god affärsetik efterföljs och att alla former av konkurrensbegränsande åtgärder och
korruption är otillåtna. Jämställdhet, mångfald och människors lika värde är självklara grundvärderingar både
för koncernen och de anställda liksom en ständig strävan mot en säkrare arbetsmiljö utan psykisk ohälsa.
Verksamhet i flera länder ökar vikten av konsekvens. Oberoende av land, lagstiftning eller kultur ska SMA Mineral
aldrig medverka till handlingar som kränker mänskliga rättigheter eller bidrar till barnarbete eller korruption.

Kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande
Koncernens ledning har i arbetet med att ta fram och förankra koncernens varumärke betonat värdeorden, kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande.
Arbetet med att formulera varumärket och värdegrunden har bedrivits i en bred grupp som omfattade en hög
andel, mer än 30% av de anställda. Vidare presenteras och diskuteras varumärke och koncernens värdegrund
årligen vid arbetsplatsträffar, ofta med ledningsrepresentant närvarande. Under värdeordet pålitlighet betonas
ärlighet i form av laglydnad och att nolltolerans råder beträffande alla former av korruption och oskäliga förhållanden så som till exempel barnarbete.
Ledningen är aktiv i affärsverksamheten, se separat avsnitt om riskhantering ovan. Ledningen har därmed god
insyn och har inte funnit att förtroendet har missbrukats av någon av bolagets anställda.
Vid rekrytering av nya medarbetare ska, vid lika kompetens, mångfald avseende ålder, kön, etnicitet prioriteras.

		
Land			
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2019
Antal anst.

2019 		
Andel män %		

2020
Antal anst.

2020
Andel män %

Sverige 		
Norge 		
Finland 		
Estland 		

131		
10 		
30		
4

87 		
100 		
80		
75

132		
10		
36 		
3		

88
100
86
66

Totalt 		

175		

86		

181		

88
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Minimering av antalet olyckor
Koncernen följer utvecklingen avseende olycksfall och
jämför sig med Europeiska branschkollegor avseende
FR-LTI (frekvensen över antal olyckor med förlorad
arbetstid/miljon arbetade timmar).
Det beräknade värdet för 2020 blev 9,76. Koncernens
mål är att FR-LTI ska vara mindre än 7. Genomsnittet
för den europeisk kalkindustrin 2019 var 10,2.
Ytterligare ett mål är att inget olycksfall som orsakar
sjukskrivning mer än 4 timmar ska behöva ske.
Under 2020 rapporterades 3 olycksfall med sjukskrivning som översteg 4 timmar. (3, 3 respektive 4 dagars
sjukskrivning). Sjukskrivningsmålet uppfylldes således
inte. Därutöver rapporterades 17 olyckor utan sjukskrivning, 32 tillbud och 16 riskobservationer.

Corona-pandemin
I den rådande pandemins utveckling har all verksamhet varit i drift och inga leveransproblem eller större
utbrott har skett. Detta tack vara att anställda och
leverantörer följt de riktlinjer, rekommendationer och
råd som företaget och myndigheter har gett.

Förebyggande arbetsmiljöarbete
Alla enheter ska arbeta förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker genom att regelbundna skyddsronder genomförs samt genom att nya
arbetsuppgifter och processer analyseras avseende
arbetsmiljörisker. I den svenska skyddskommittén är
ledamöter från Norge och Finland adjungerade.
Koncerngemensamt arbete bedrivs med syftet att lära
av varandra och därmed utveckla och säkerställa en
säker arbetsmiljö.
Under 2020 har 3 st koncerngemensamma skyddskommittémöten genomförts. I övrigt bedrivs arbetsmiljöarbetet lokalt.
Företaget har under 2020 tillsatt en ny tjänst som
arbetsmiljö- och säkerhetschef som ska utgöra ett stöd
för anläggningarna med syfte att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
22

Företaget rapporterar händelser gällande både egen
personal och entreprenörer. Skyddskommittén avser
att sprida statistiken för 2020 brett i bolaget och driver
frågan att statistiken ska användas och diskuteras på
arbetsplatsträffar. Detta i syfte att öka medvetenheten om verksamhetens risker. Vidare att man lokalt
resonerar om och vidtar lämpliga åtgärder för att sänka
olyckstal ytterligare.
Tillsammans med Europeiska branschkollegor deltar
företaget också i en arbetsgrupp med syfte att förbättra arbetsmiljö och säkerhet inom branschen.

Personalens friskvård
Koncernen bidrar till personalens friskvård genom att
lämna ekonomiskt stöd till olika fysiska aktiviteter.
Stödet anpassas efter lokala förhållanden på respektive verksamhetsorter.
I lokalsamhället stödjer koncernen delar av föreningslivet med ekonomiska bidrag.

RAPPORTENS OMFATTNING
Rapporten avser
SMA Mineral Holding AB
Organisationsnummer 556672-8191
med dess dotterbolag
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