Minnesanteckningar förda vid extra ägarsamråd
via Teams i Sydskånes avfallsaktiebolag,
SYSAV org.nr 556187-0410, den 26 maj 2021.

Närvarande: se bifogad deltagarlista, Bilaga 1.
Presentationsmaterial: se bifogade powerpoint-presentationer, Bilaga 2 (Bokslut Tertial 1 och
Prognos 1), Bilaga 3 (Ägarkommunernas behandlingsavgifter), Bilaga 4 (skrivelse från Kävlinge
kommun), Bilaga 5 (skrivelse från Trelleborg kommun), Bilaga 6 (Sysavs framtida inriktning och
konsortialavtal).

1.

Sammanträdet öppnas
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö kommun,
öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

2.

Genomgång av dagordningen
Katrin Stjernfeldt Jammeh går igenom dagordningen för sammanträdet.

3.

Bokslut Tertial 1 samt Prognos 1
Peter Engström redogör för preliminärt bokslut tertial 1 2021 samt för preliminär
prognos 1 2021, bilaga 2.

4.

Ägarkommunernas behandlingsavgifter
Peter Engström redogör för kompletterande bakgrundsinformation och
förtydliganden avseende utveckling av ägarkommunernas behandlingsavgifter
samt för ett reviderat förslag till ställningstagande, bilaga 3.
Kävlinge kommun samt Trelleborg kommun har inkommit med separata
skrivelser i denna fråga, bilaga 4 och bilaga 5.
Christian Sonesson förklarar att Staffanstorps kommun stödjer den uppfattning
som framgår av Kävlinge kommuns skrivelse.
Martin von Gertten förklarar att Vellinge kommun stödjer den uppfattning som
framgår av Kävlinge kommuns skrivelse.
Mats Lithner förklarar att Burlöv kommun stödjer den uppfattning som framgår av
Kävlinge kommuns skrivelse.
Ägarsamrådet har en samsyn i att behandlingsavgifterna ska balansera Sysavs
kostnader och att avgiftsökningar i syfte att stärka koncernens kassa för
eventuella framtida större investeringar ska undvikas.
Ägarsamrådet beslutar att anta det reviderade förslaget till ställningstagande och
tillstyrker därmed att Sysav fortsatt arbetar med en regelbunden översyn av
ägarnas behandlingsavgifter där koncernens långsiktiga ekonomiska hållbarhet

(framtida lönsamhet, investeringsplaner, finansiell ställning) respektive ägarnas
förväntningar om en kostnadseffektiv verksamhet, miljö- och klimatnytta samt
låga avgifter beaktas. Styrelsen anmodas att utifrån en samlad bedömning se
över och inför ägarsamrådet årligen redogöra för denna bedömning samt förslag
till eventuella förändringar av behandlingsavgifter och övriga avgifter. Efter
sedvanlig behandling av ägarsamrådet enligt ägardirektivet har styrelsen därefter
att fatta beslut om behandlingsavgifter och övriga avgifter för nästkommande
verksamhetsår.
5.

SYSAV:s framtida inriktning och konsortialavtal
Peter Engström förklarar att det material som redovisades på ägarsamrådet den
30 mars 2021 har inför dagens ägarsamråd sänts ut till ägarrepresentanterna
och att styrelsens förslag till framtida inriktning kan vara ett av de underlag som
utgör basen för en fortsatt dialog i ett ”framtidsråd”.
Ägarsamrådet beslutar att tillsätta ett Framtidsråd med en representant per
ägarkommun. Till Framtidsrådet adjungeras styrelsens presidium och vd.
Framtidsrådet kan knyta till sig referensgrupper och andra experter på t ex
cirkulär ekonomi, miljömässig hållbarhet och klimatnytta för sitt arbete.
Styrelsens arbete med framtidens Sysav kan beaktas. Framtidsrådet redovisar
successivt sitt arbete för ägarsamrådet, efter en slutlig bedömning överlämnas
förslaget till styrelsen. Förslaget översändes genom styrelsens försorg på remiss
till ägarkommunerna. Framtidsrådets slutliga förslag bör vara färdigställt senast i
juni 2023.
Ägarsamrådet beslutar vidare att varje ägarkommun senast den 30 juni 2021 till
Sysav ska anmäla vem kommunen har utsett till ägarrepresentant i
Framtidsrådet.
Jan-Inge Ahlfridh förklarar att Malmö Stad kallar till det första mötet i
Framtidsrådet och hjälper till med viss formalia samt att Framtidsrådet får besluta
om vem som i fortsättningen ska vara sammankallande och övriga praktiska
frågor.

6.

Nästa möte
Ägarkommunerna beslutar
29 oktober 2021 kl 14-16.

7.

att

nästa

ägarsamråd

ska

Sammanträdet avslutas
Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar sammanträdet avslutat.
_____________________________

avhållas

den

