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Motion från Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V)
Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar i motion till
kommunfullmäktige att Lunds kommun ska agera för att det ska vara
obligatoriskt för alla kommuner som är delägare i SYSAV att erbjuda
effektiv sopsortering vid fastigheten, att ägarkommunerna ger
SYSAV styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga
ny kapacitet för sopförbränning, att ägarkommunerna ger företagets
styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som
förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil
koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till
2030 jämfört med 2019 års nivåer.
Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande.
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Bakgrund
Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar i motion till
kommunfullmäktige att Lunds kommun genom sitt delägarskap i
SYSAV ska agera för att det skall vara obligatoriskt för alla
kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering ska vara möjlig
redan vid fastigheten, att ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i
uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för
sopförbränning, att ägarkommunerna ger företagets styrelse i
uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i
SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som
förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört
med 2019 års nivåer.
Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande som inhämtat
synpunkter från SYSAV, dessa har ägts in i Lunds Rådhus AB
ställningstagande.
Föredragning
Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav AB) ägs gemensamt av Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.
SYSAV har till föremål för verksamheten att svara för den regionala
avfallshanteringen för delägarkommunerna. Ägardirektivet anger att
SYSAV ska vara ett ledande återvinnings- och avfallsföretag i
Sydsverige och medverka till utvecklingen mot en långsiktigt hållbar
tillväxt genom att erbjuda delägarkommunerna miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfalls- och
återvinningsområdet.
Bolaget ska driva och utveckla en miljöriktig och kretsloppsbaserad
avfallshantering med målet att maximera återvinningen av material
och energi, samt minimera deponeringen samt att bolaget ska
projektera, bygga, utbygga och driva regionala behandlingsanläggningar, inklusive för verksamheten nödvändiga
avfallsuppdrag.
Sopsortering i anslutning till fastigheter är en kommunal
angelägenhet som regleras i miljöbalkens 15 kap. 20 och 22a §§.
SYSAV har ingen rådighet över hur kommunerna löser
insamlingsansvaret men förespråkar en fastighetsnära insamling.
En begränsning i utbyggnad av anläggningar och mängden avfall som
förbränns bedöms gå stick i stäv med aktieägarnas
överenskommelse och bolagets möjlighet att driva verksamheten på
affärsmässiga principer.
Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutade 2021-05-03 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
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Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret efter remiss till Lunds
Rådhus AB. Lunds Rådhus AB har inhämtat synpunkter från SYSAV.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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