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§

626

STK-2021-180

Motion av Anders Andersson (V) om att vässa Sysav:s
mål och minska sopförbränningen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har mottagit motion av Anders Andersson (V) om att Vässa Sysavs
mål – minska förbränningen. Motionären yrkar på att Malmö kommun genom sitt
delägarskap i Sysav skall driva på för




att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom Sysav att effektiv
sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten
att ägarkommunerna ger Sysav:s 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 Sysav:s förbränningsanläggningar, och mängden
fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030
jämfört med 2019 års nivåer

I ärendets beredning har miljönämnden, tekniska nämnden och Sysav getts möjlighet att
yttra sig. Sammanfattningsvis finns det för motionärens yrkanden ett pågående arbete både
i staden och inom Sysav genom bolagets egna miljö- och klimatmål.
Stadskontoret bedömer att kommande uppföljningar av befintliga styrdokument bör vara
tillräckliga för att ta ställning till om staden rör sig mot redan uppsatta mål. Förslaget är att
motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser motion av Anders Andersson (V) - Vässa Sysav:s mål minska förbränningen, besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Motion av Anders Andersson (V) om att
vässa Sysav:s mål och minska sopförbränningen

Motion av Anders Andersson (V) - Vässa Sysavs mål - minska förbränningen!

Miljönämnden beslut 210824 § 128 med Reservation (V)

Remissvar från miljönämnden

Tekniska nämnden beslut 310831 § 272 med Reservation (V)

Remissvar från tekniska nämnden

Remissvar från Sysav

