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Motion av Anders Andersson (V) – Vässa SYSAV:s mål –
minska förbränningen!, STK-2021-180

TN-2021-473
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har skickat en motion av Anders Andersson (V), ”Vässa Sysavs mål –
minska förbränningen!” till tekniska nämnden för yttrande. I motionen föreslås Malmö stad
via sitt delägarskap i Sysav verka för obligatorisk fastighetsnära källsortering, att inte utöka
möjligheter till avfallsförbränning samt att drastiskt minska avfallsförbränningens utsläpp av
växthusgaser.
Fastighets- och gatukontoret instämmer i avfallsförbränningen och utsläppen av växthusgaser
från Sysavs kraftvärmeverk generellt behöver minska. Förvaltningen anser dock att arbetet
redan är pågående. I och med EU:s så kallade avfallspaket och antagna kretsloppsplaner
strävar lagstiftning och politiska mål mot insatser högt upp i avfallshierarkin för att minimera
mängden restavfall till förbränning och styra mot ett mer cirkulärt samhälle. Sysav har inte
heller planer på att utöka sin förbränningskapacitet. Avfallsförbränning för energiutvinning är
emellertid en samhällstjänst som hanterar det avfall som inte kan förebyggas, återanvändas
eller återvinnas enligt avfallshierarkin. Förutom Sysavs egna miljö- och klimatmål, innefattas
utsläpp från förbränningsanläggningen av de mål som beslutats i Malmö stads Miljöprogram
2021–2030 då den är placerad inom kommunen. Då miljöprogrammets mål är högt satta
bedömer förvaltningen inte att det inte finns behov för ytterligare.
Förvaltningen instämmer också med motionären om att fastighetsnära källsortering ökar
hushållens sortering av avfall och därmed är en av flera åtgärder för att minska förbränning
av avfall med eller utan fossilt ursprung. Frågan är komplex och involverar flera aktörer, och
eventuellt tillkommer regelförändringar inom producentansvarsområdet. Sammantaget anser
förvaltningen att motionen ska anses besvarad med hänvisning till det arbete som redan sker
och som redovisas i ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.
Yrkanden
Susanna Lundberg (V) yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen, bifall till motionen mot att motionen ska anses besvarad
och finner att nämnden beslutat att motionen ska anses besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler reservation för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 210831 Motion
Förslag till yttrande TN 210831 Motion
Motion av Anders Andersson (V) – Vässa SYSAV:s mål – minska förbränningen!,
STK-2021-180
Yttrande VASYD STK2021_180_sign
Sysav 210330_remissvar_lundskommun
Kretsloppsplan 2021-2030 Malmö Burlöv antagen
Miljöprogram Malmö stad 2021-2030 antaget
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Reservation till förmån för bifall
Tekniska nämnden
Ärende nr. 4 Motion av Anders Andersson (V): Vässa SYSAV:s mål, minska
förbränningen! TN-nr STK 2021-180

Minska förbränningen, minska restavfallet!
VA Syd och SYSAV ägs av bland annat Malmö stad för att sköta avfallshantering och andra
uppgifter åt stadens invånare. Styrningen av dessa företag sköts genom ägardirektiv och
demokratiskt valda styrelsemedlemmar i företagen.
Malmö stads miljöambitioner verkställs bland annat genom dessa företag. Därför är det
viktigt att följa upp och löpande styra hur ambitionerna genomförs. De mål som företagen
har är bra, men de är så långsiktiga att det krävs löpande uppföljning och återrapportering.
Hur går det med målet att minska restavfallet och förbränningen till hälften senast 2030?
Vilka åtgärder har fått god verkan, hur kan samarbetet med staden i dessa frågor
förbättras? Mål är bra, genomförande är bättre. Vi kommer att fortsätta motionera, yrka,
ställa frågor och kräva rapporter av stadens egna förvaltningar såväl som de företag som
staden äger.
Malmö 2021-08-31

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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Vänsterpartiet Malmö

