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Sysavs miljö- och
klimatarbete svart på vitt
Års- och hållbarhetsrapporten 2017 är indelad i tre delar: en
introduktion där vi berättar kort om Sysav som företag, vad
som hänt under året, vilka vi är och vad vi vill. Sedan följer den
andra delen, där vi redovisar hur vi arbetar med hållbarhet
i vår vardag, utifrån vad våra intressenter ser som prioriterade
områden. Därefter kommer själva årsredovisningen följt av
GRI-index.

Det är tredje året i rad som vi gör en integrerad års- och
hållbarhetsredovisning.

Följande fyra områden prioriterades högst av våra externa intressenter:

INTRESSENTANALYS VÄGLEDANDE
Sysav genomför sedan många år undersökningar för att
få veta vad omvärlden har för attityd till bolaget och dess
verksamhet. Vartannat år som en del i intressentanalysen
görs en väsentlighetsanalys för att se vilka strategiska
områden som är viktiga både för Sysavs verksamhet och
för våra intressenter.

•
•
•
•

SER SYSAV SOM ETT
MILJÖENGAGERAT FÖRETAG
Våra intressenter representerar alla delar av samhället.
Det är politiker och tjänstemän i ägarkommunerna,
industrikunder, medarbetare, samarbetspartners, besökare på återvinningscentralerna, media med flera.
Alla våra externa intressenter ser Sysav som ett miljöengagerat företag.
PRIORITERADE OMRÅDEN
I den väsentlighetsanalys som gjordes 2017, listades alla
de områden inom hållbarhet som Sysav arbetar med.

Farligt avfall, sid 13
Återanvändning, sid 14-17
Materialåtervinning, sid 18-19
Restavfall för energiåtervinning, sid 20-21

Av den anledningen har vi valt att fördjupa oss lite mer
i dessa fyra områden i års- och hållbarhetsredovisningen. Med hjälp av ett GRI-index som finns på sidan 72,
kan du enkelt hitta var dessa finns beskrivna i rapporten.
REDOVISAR ENLIGT GRI-INDEX
Inom GRI, som är ett internationellt samarbetsorgan,
har flera intressentgrupper arbetat fram globala och
enhetliga riktlinjer för hur företag och organisationer
ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. GRI underlättar
bedömning och jämförelser mellan företag och organisationer ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt
perspektiv.
Sedan 2015 har Sysav redovisat års- och hållbarhetsrapporten enligt GRI:s riktlinjer.
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Mellan Öresund och Indiska oceanen
Tänk att du sitter på en strand i kvällssolen. Sanden som rinner mellan dina fingrar är ännu varm. Plötsligt får
du upp en plastgaffel och plastsandal. Och när du lyfter blicken sköljer kvällsdyningarna upp plastpåsar och
plastflaskor i drivor. Så ser det ut på många av Indiska oceanens stränder.
Om 30 år sägs det finnas mer plast än fisk i världshaven.
Insikten är lika skrämmande som abstrakt för oss som
kan vandra längs rena stränder.
Det är lätt att slå sig för bröstet. Vi sorterar duktigt
vårt hushållsavfall, och visst – Sysavs anläggningar för
avfallshantering och energiåtervinning tillhör de främsta
i hela Europa. Men vem av oss är egentligen skuldfri när
det gäller miljöförstöringen i Asien och Afrika? Visste du
att det skapas hela 1,2 ton avfall för varje dator som tillverkas? I dessa länder reser sig sopbergen mot himlen,
bland annat som följd av vår konsumtion.
Även om vi verkar regionalt känner vi ett ansvar
för att göra skillnad globalt, bland annat via vårt
medlemskap i den internationella organisationen ISWA
som arbetar med frågor kring utveckling av en hållbar
avfallshantering.
Ibland ifrågasätts införseln av avfall från andra länder, avfall som blir till energi i fjärrvärmesystemen. Det
avfall som vi tar emot kan idag inte återvinnas i hemlandet, utan skulle ha deponerats. Det ger ett betydligt
sämre klimatavtryck. Vårt miljöansvar kopplat till vår
livsstil stannar inte vid landets gränser.
UTMANINGAR PÅ VÄGEN
MOT CIRKULÄR EKONOMI
Vi människor har en tendens att söka enkla lösningar på
komplexa problem. En sådan fråga är vilka regelverk,
skatter och avgifter som kan styra mot en hållbar avfallshantering. Under 2017 utreddes frågan om införandet
av en avfallsförbränningsskatt som nu har starka förespråkare då man tror att denna ska bidra till att minska
avfallsförbränningen och öka materialåtervinningen
– trots att regeringens egen utredare konstaterat att den
inte kommer att ge någon egentlig styreffekt.
Själv menar jag att vi behöver en djupare systemförståelse för att nå EU:s mål för en cirkulär ekonomi med
en betydligt högre andel materialåtervinning. Styrmedel
bör riktas uppåt. Produkter och förpackningar måste vara
återvinningsbara och konkurrenskraften för återvunna
material på råvarumarknaden måste stärkas. Vi, branschens aktörer, behöver utveckla långsiktiga samarbeten
där vi genom ömsesidig förståelse kan skapa hållbara
lösningar. Ett arbete som kräver uthållighet och tålamod.
När det gäller den svenska biogasen är jag inte lika tålmodig. Sverige var länge ett föregångsland men utsätts nu
för en osund konkurrens från billigare, utländsk biogas.
I Sverige är konsumentledet skattebefriat men i andra

länder får även producenterna kraftiga subventioner,
vilket innebär att den utländska biogasen är dubbelsubventionerad i Sverige. Resultatet är att de enorma
satsningarna på svensk biogas håller på att implodera.
Här krävs det snabba åtgärder.
VI ÄR BEREDDA ATT GÅ LÅNGT
Vår bransch är i en fortsatt kraftfull utveckling och Sysav
har redan en stark position. Den senaste intressentanalysen visar att vi upplevs som ett miljöengagerat
företag. Det intressenterna tyckte var extra viktigt visade
sig vara våra hjärtefrågor – farligt avfall, materialåtervinning, återanvändning och energiåtervinning.
Det är självklart glädjande. Men för att även i framtiden vara en konkurrenskraftig och attraktiv samarbetspartner, behöver vi ständigt utvecklas. Internt fortsätter
vi att förbättra ekonomi- och affärsstyrning, inköp och
upphandling, processorientering, riskhantering och
intern kontroll.
Minst lika viktig är vår företagskultur. Hur ska vi vara
för att lyckas? Tillsammans har vi börjat en kulturresa,
präglad av ett stort samhällsansvar och ett djupt engagemang. Vi jobbar intensivt med att utveckla affärer och
samarbeten. Vi är beredda att gå långt för en ökad andel
materialåtervinning, en återanvändning av det som annars kastas och en säker hantering av farligt avfall.
Som vd och koncernchef slutar jag aldrig att fascineras
av mina medarbetares enorma engagemang. Under 2017
tillkom engagemanget från ett stort antal nya medarbetare, delvis för att vi tog över ansvaret för insamling
av hushållsavfall i tre kommuner: Lomma, Svedala och
Kävlinge. Denna process krävde en stor insats av såväl
nya som gamla medarbetare. Jag är oerhört tacksam och
glad över att vi hanterade övergången så smidigt.
Sysavs stolta vision är att – i samverkan med andra
– bidra till att vår region ska bli världens mest hållbara.
En vision som ytterst handlar om kommande generationers
stilla promenader i kvällssolen – i en ren och hälsosam
miljö, längs både Öresund och Indiska oceanen.

Peter Engström,VD och koncernchef Sysav
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Ditt och mitt Sysav
14 skånska kommuner – och i förlängningen kommunernas
invånare – äger Sysav.
Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla,
Trelleborg, Vellinge och Ystad.
I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för
att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och
behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri
AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och
länder. Med sin kärnverksamhet och sina utbildnings- och informationsinsatser är Sysav en stark aktör på marknaden som
bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Efter en upphandling som genomfördes under 2016, har
Sysav från och med 2017 till och med 2025 tagit över insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma,
Svedala och Kävlinge.
Verksamheten startade 1974 och Sysavkoncernen har idag
drygt 300 anställda.

AFFÄRSIDÉ
Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där
återanvändning och återvinning av material och energi
maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och
resurshushållning i fokus.
KÄRNVÄRDEN
Trygga kunder genom kvalitet och service.

Navet i miljöarbetet
Avdelning Verksamhetsutveckling är den avdelning på Sysav
som fungerar som stöd- och ledningsfunktion för koncernens
verksamheter inom miljöområdet.
Miljöledningsenheten ansvarar för koncernens miljösamordning och verksamhetssystem. Det innebär att enheten
utvecklar och upprätthåller rutiner och resurser för att stödja
den operativa verksamheten inom miljöledning, miljösamordning och riskanalyser. I ansvaret ingår utredningar, analyser och
lagbevakning samt samordning av koncernens remisshantering.
Hållbarhetsarbete, inklusive hållbarhetsrapportering, ingår
också i avdelningens ansvarsområden.

HÖG KOMPETENS OCH ENGAGEMANG
Sysav är certifierat inom miljö (ISO 14001), kvalitet
(ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001). Förra
året genomfördes en extern revison, som var en omcertifiering och uppgradering till de nya standarderna.
Revisionen gick bra och revisorerna hade mycket
gott att säga om Sysavs sätt att jobba. De berömde
bland annat Sysav för hög kompetens, engagemang och
höga ambitioner.

UNDER 2017 GAV VI TILLBAKA:
• 97,2 procent av det sorterade avfallet
återvanns som material och energi
• 2,8 procent deponerades för säker
förvaring
• Sysavs energiåtervinning bidrog med
60 procent av fjärrvärmen i Malmö
och Burlöv
• Av matavfallet producerades 47 100 ton
slurry som blev biogas motsvarande
3,2 miljoner liter bensin
• 145 300 säckar plantjord såldes
på våra återvinningscentraler

UNDER 2017 TOG VI EMOT:
• 841 400 ton avfall
• Av detta var 59 900 ton matavfall
• Farligt avfall uppgick till 43 400 ton
• Återvinningscentralerna tog emot
175 900 ton avfall

SYSAV SAMVERKAR
• Vi samarbetar på många arenor
– både regionalt, nationellt och
internationellt – inom forskningsprojekt och på högskolor
och universitet
• Vi arbetar med andra aktörer
för att förebygga mängden avfall
• Under 2017 tog vi emot närmare
3 100 personer på studiebesök
och träffade drygt 3 000 skolelever.
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Sysavs ambition är att bidra till alla mål. I års- och hållbarhetsredovisningen har vi valt att
samla våra mest centrala mål, för att visa hur verksamheten bäst kan bidra.
Under 2017 har Sysav arbetat med fyra mål som har hög relevans. Här följer några exempel
på aktiviteter som är kopplade till föjande mål:

MÅL 11.
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Sysav finns mitt i kretsloppet och är en självklar aktör som minskar städernas
negativa miljöpåverkan bland annat genom en säker hantering av kommunalt och
annat avfall.
• Restavfall för energiutvinning – Brittiskt avfall blir energi i Malmö sid. 20
• Miljö – Bladvass och bakterier i hållbarhetens tjänst sid. 26-27
• Farligt avfall – Topsvipan satte fokus på farligt avfall, Samlaren och Farligt avfallbilen sid. 12
• Forskning och utveckling – Stora miljövinster med ny sortering av aska sid. 30

MÅL 12.
HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Sysav arbetar med och i projekt med att förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall. Sysav arbetar förebyggande med att öka insikten med att alla val
som görs i vardagen på ett eller annat sätt påverkar miljön och klimatet.
•
•
•
•
•

Sysavs arbete med de globala målen
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att
uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Att
Att
Att
Att

avskaffa extrem fattigdom
minska ojämlikheter
lösa klimatkrisen
främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna
av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Samhällsengagemang – Rustan blev Sopermannen för Sveriges alla barn, sid. 28
Återanvändning – Insats ska öka kunskapen sid. 15
Samhällsengagemang – Skurup lagar på rester – och minskar matsvinnet sid. 29
Återanvändning – Klädbytardagen sid. 14
Materialåtervinning – Med plasten i fokus sid. 19

MÅL 13.
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Med en hållbar avfallshantering vidtar Sysav åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Sysav utbildar och skapar medvetenhet kring klimatförändringarnas
konsekvenser.
• Restavfall för energiåtervinning – Brittiskt avfall blir energi i Malmö sid. 20
• Farligt avfall – Topsvipan satte fokus på farligt avfall, sid. 12

MÅL 17.
GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Sysav samverkar i forskningsprojekt, med högskolor och universitet samt andra
aktörer. Sysav samarbetar regionalt, nationellt och internationellt.
• Forskning och utveckling – Stora miljövinster med nya sortering av aska sid. 30
• Samhällsengagemang – Skurup lagar på rester – och minskar matsvinnet sid. 29
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Topsvipan satte fokus
på farligt avfall
Topsvipan och T-rödingen är några av de högst onaturliga djurarter som
under året bidrog till att uppmärksamma problemet med farligt avfall.
Alltför ofta hamnar skräp och miljöfarliga produkter där de inte hör hemma.
För att försöka råda bot på detta skapades kampanjen Onaturligt i naturen. I
filmer fick vi möta djur som topsvipan, pillerillern, T-rödingen, snusmusen
och plastbävern som alla har utvecklat överlevnadsstrategier i den förorenade naturen.
Greppet var humoristiskt med en allvarlig underton och komikern
Marcus Johansson engagerades för att skriva manus och agera i filmerna. Som
programledaren och naturletaren Marcus spanar han efter djur i naturen men
hittar bara skräp. Han fabulerar därför om skruvade arter som lever bland
skräpet men som naturligtvis inte finns på riktigt.
Kampanjen, som spreds via Facebook och i andra sociala medier, var
ett samarbete mellan Sysav och vatten- och avfallsavdelningarna i ägarkommunerna. Syftet var att få kommuninvånarna att förstå vitsen med
att sortera sitt avfall och lämna det till återvinningscentralen, Samlaren
och Farligt avfall-bilen, istället för att kasta skräp i toaletten, på gatan eller
i naturen.
I Kretsloppsplanen, det strategiska dokument och den handlingsplan som
Sysav och de 14 ägarkommunerna tagit fram gemensamt, är målet att få bort
allt farligt avfall från hushållens restavfall. Tyvärr går utvecklingen inte lika
fort som vi önskar.

Exempel på farligt avfall i hushållen:
Nagellack
Elektronik
Lampor / ljuskällor
Leksaker med inbyggda batterier
Eltandborstar
Färgrester
Bekämpningsmedel
Rengöringsmedel

Exempel på farligt avfall inom industrin:
Färgrester
Lim
Lösningsmedel
Spillolja
Syror / baser
Småbatterier
Bilbatterier
Oljefilter
Elavfall

Totalt mängd insamlat farligt avfall via Samlaren 2017

29 350 kg
Ungefär 239 800 glödlampor och ca 616 900 stycken
småbatterier samt 8 880 kg smått elavfall.

Total mängd mottaget farligt avfall
till koncernen
100 000

HÄR KAN HUSHÅLLEN LÄMNA SITT FARLIGA AVFALL:

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till Farligt
avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. Under 2017 lämnades drygt
16 ton farligt avfall till bilen.
Allt fler använder säkerhetsskåpet Samlaren, som står i utvalda butiker. Insamlingen
av glödlampor, batterier och småelektronik har ökat successivt sedan det infördes.
Flera kommuner har emellertid svårt att placera Samlaren och därför har en mindre
modell tagits fram. Utplacering av Lilla Samlaren kommer att ske under 2018.
På återvinningscentralerna finns också möjlighet att lämna sitt farliga avfall.

50 000

0

47 000

47 700

43 400

2015

2016

2017

Här kan hushållen lämna in farligt avfall:
Återvinningscentralerna
Samlaren
Farligt avfall-bilen
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Insats ska öka kunskapen
Hälften av alla de textilier vi köper hamnar så småningom i soppåsen. Genom olika kampanjer försöker Sysav
nu höja medvetenheten om klädernas miljöbelastning och öka återvinningen.
I början på 2017 presenterade Naturvårdsverket sin
undersökning om textilflödet i Sverige. Den visade att
det varje år slängs sammanlagt 70 000 ton kläder och
andra textilier i soppåsarna i svenska hem.
Samtidigt är de existerande systemen för insamling
långt ifrån perfekta. Många insamlingsorganisationer
saknar tillstånd att samla in kläder vid återvinningsstationerna ute i bostadsområdena. Dessutom är avsättningen för begagnade kläder och textil låg. Hjälporganisationen Myrorna, till exempel, har beräknat att
bara 11 procent av den textil de samlar in säljs vidare i
deras butiker.

hösten 2017 en textilåtervinningskampanj med fokus på
utsortering och insamling av textilier.
Filmer som förklarade processen visades på stadens
bussar och på Facebook. Malmöborna uppmanades
också att lämna in sina (även trasiga) textilier på återvinningscentralerna i Norra Hamnen och i Bunkeflo.

När återanvändning av textil inte är möjligt så är återvinning ett bra alternativ.
Sysav är engagerade i projektet SIPTex, ett system
för mekanisk avläsning och sortering av textilfiber som
i förlängningen skulle kunna underlätta återvinning av
textil. Tillsammans med Malmö stad utformades under

Konsumera hållbart – går det?
Under de senaste 15 åren har konsumtionen av kläder
stigit med 50 procent. Magdalena Petersson McIntyre,
konsumtionsforskare vid Göteborgs universitet, har
undersökt vad som ligger bakom svenska konsumenters
omåttliga klädshopping.
I samband med en utställning på Sörmlands museum bjöds allmänheten in att skriva dagböcker om sin
klädkonsumtion de tre senaste månaderna. Av svaren
kunde Magdalena Pettersson McIntyre bland annat se
hur kläder har kommit att bli ett allt viktigare verktyg
för hur vi vill uppfattas av andra.
– Vi lägger ju generellt mycket tid och pengar på vårt
yttre; på träning och på att ta hand om våra kroppar. Kläder
hänger tätt samman med tidsandan. Med ständigt nya kläder kan vi visa för andra att vi hänger med i tiden.

KLÄDESPLAGG BYTTE ÄGARE
På hösten ordnade Sysav en klädbytardag för alla medarbetare. Många plagg fick nya
ägare och dagen var uppskattad. En deltagare uttryckte att; ”Det var kul att se sina
kläder få nytt liv på jobbet”. En ny klädbytardag planeras till våren 2018.

I samband med att dekalerna på Sysavs
600 containrar byttes ut, skapades nya
bilder som illustrerar hur mycket miljön
belastas när några av våra vanligaste
konsumtionsvaror tillverkas. Exempelvis
en t-shirt eller ett par jeans. Budskapen
publicerades även på Facebook och som
bannerannonser i Sydsvenskan/HD:s
nätupplaga. De skapade mycket debatt
och engagemang i sociala medier.

Detta samspelar med att kläder har blivit allt billigare och
produktionsprocesserna inom klädindustrin snabbats
upp. Butikerna har nya plagg varje vecka och det går att
shoppa nytt i en allt snabbare takt.
Samtidigt vill många konsumera hållbart men tycker
att det är svårt.
– När vi handlar mat väljer numera många ekologiskt
men det är som regel inte av miljöskäl som vi handlar
kläder, menar Magdalena Petersson McIntyre. Till skillnad från modebranschen har ju livsmedelsindustrin
också skapat attraktiva, hållbart producerade produkter
som vi kan välja på.
Men lösningen är ju inte att vi köper mera hållbart
producerade kläder utan att vi helt enkelt konsumerar
mindre.

Nya
= 11000 liter vatten.
Miljön köper inte det.
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Intervju med kläddesignern Helle Robertson som skapade
Sysavs banderoller av kläder som lämnats in på våra återvinningscentraler.
Helle Robertson har varit en ganska självklar samarbetspartner i
Sysavs projekt kring hållbar (textil)konsumtion. Inte minst i Four
Fit Challenge då hon, bland annat, i korta instruktionsfilmer visade
hur man, istället för att slänga trasiga plagg, lagar hål och syr i nya
blixtlås. Tillsammans med en grupp svenska formgivare har hon
re-designat insamlade kläder från Röda Korset som via erfarna
modeskapares händer blev till utsökta produkter av hög kvalitet. Hon
håller även workshops och undervisar industridesign-studenter på
LTH hur de kan tänka mera hållbart. För henne handlar det mycket
om hur vi även i framtiden ska kunna utforma tjänster som det går
att tjäna pengar på. Men på ett mera hållbart sätt.
– Det är ju möjligt, menar hon. Numera är Spotify en lika självklar del i mitt liv som Malmö stadsbibliotek, till exempel. Men om
någon sagt till mig för tio år sedan att jag i framtiden aldrig mer
skulle köpa en LP-skiva eller cd, hade jag antagligen inte trott dem.
Modebranschen liknar hon vid en atlantångare som hållit samma
kurs alltför länge. Hon är också kritisk till många konsumenters
attityd.
– Många ratar det som är begagnat och second hand och tycker
det är äckligt att ha kläder på sig som någon annan har använt
tidigare. Då brukar jag fråga dem om de aldrig varit på restaurang
eller bott på hotell. Där riskerar du ju att äta med en kniv som
någon annan haft i munnen eller sova i lakan som någon annan
använt före dig.
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Om varje svenskt hushåll slängde en enda
plastförpackning till i plaståtervinningen
– istället för bland sina vanliga sopor – skulle
det motsvara en minskning av koldioxidutsläppen med 3 600 ton per år. Det är lika
mycket som 1 200 bensindrivna bilar, eller
vad 675 medelstora oljeuppvärmda villor,
släpper ut på ett år.

Med plasten i fokus
Plast är användbart – men ställer också till stora problem för miljön. Sysav lägger därför fokus på opinionsbildning kring plast samt bidrar till arbetet för att hitta alternativa material.
Som aktiviteter i Kretsloppsplanen drog kampanjerna Plastpolisen och Plastkastet igång under våren 2017. För att i slutändan
komma till rätta med den stora mängd plast som inte sorteras,
utan hamnar i restavfallet, ville Sysav och ägarkommunerna
skapa medvetenhet kring hur man källsorterar rätt.
Under våren fick åtta kommunala arbetsplatser besök av
Plastpolisen som sköt hål på myter kring plast.
Dessutom deltog åtta arbetsplatser i Plastkastet. Båda kampanjerna syftade till att uppmärksamma sortering av plast.
Kampanjen slog sönder en del myter som finns om plast. Bland
annat om att förpackningar måste vara kliniskt rena för att
kunna återvinnas och att miljönyttan försvinner om man väljer
att tvätta ur förpackningarna.
I samverkansprojektet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) arbetar forskare, företag och organisationer för
att hitta vägen fram, från fossilbaserad plast till biobaserad.
Projektet startade 2016 och redan tio månader in i den fyra år
långa programperioden presenterades det biobaserade golvlacket STEPOn.
Sysav är främst engagerade i programmets så kallade tredje
paket som handlar om hur vi kan ställa om mot en hållbar produktion, användning och återvinning av plast. Dessutom arbetar
företaget med frågor som rör riktlinjer och konsumentbeteende
och tar fram förslag på hur man kan utveckla styrningsstrategier
för att skapa ett hållbart plastsamhälle.

På Världshavdagen, den 7 juni, publicerade Sysav
en debattartikel som gav eko i flera medier. Gunilla
Carlsson – kommunikationschef och styrelseledamot i den internationella avfallsorganisationen ISWA – uppmanade till att skriva under
ett upprop för att stänga världens 50 värsta soptippar. Avfallet på tipparna, som ofta är av plast,
hamnar många gånger i floder och hav och bidrar
till nedskräpningen av jordens marina miljöer.
Fortsätter den här utvecklingen sägs det att våra
hav år 2050 kommer innehålla mera plast än fisk.
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Brittiskt avfall blir energi
i Malmö

ENERGIPRODUKTION, TOTAL ELPRODUKTION

Total elproduktion (MWh)

Under 2018 kommer drygt 30 000 ton brittiskt avfall att skeppas till Malmö, för att tas om hand av Sysav och förvandlas
till el och värme.
Under hösten 2017 slöt Sysav nya avtal om införsel av avfallsbränsle. Leverantörer är två brittiska företag som från årsskiftet tillsammans kommer att skeppa drygt 30 000 ton per år
till Malmö hamn.
Redan 1996 infördes en statlig avfallsskatt på deponerat avfall i Storbritannien. Idag är den dubbelt så hög som Sveriges och
många brittiska avfallsföretag har blivit duktiga på att sortera
avfallet i en mängd olika fraktioner, material som sedan går till
återvinning. Det brännbara avfall som inte kan återvinnas eller
komposteras blir avfallsbränsle. Från Storbritannien exporteras
varje år tre miljoner ton avfallsbränsle, på engelska RDF (Refuse
Derived Fuel), främst till kraftvärmeverk i Holland.
Hanteringen av avfallsbränslet är noga kontrollerad. Den
som exporterar till Sverige måste ha tillstånd både hos berörda
myndigheter i sitt hemland och av Naturvårdsverket i Sverige.
Att Sysav tar hand om avfallet är en tjänst som de andra
länderna betalar för. Behandlingsavgifter tas ut på samma sätt
som för andra leverantörer.
Sysav tar emot avfall för energiutvinning som inte kan hanteras på annat sätt än att deponeras i hemlandet och det sker i den
mån företaget har tillgänglig kapacitet i sitt avfallskraftvärmeverk.
Sysav är ett av flera avfallsbolag som tar emot och energiåtervinner avfall från andra länder.
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Externt levererat 2017 (MWh)
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Sysav tog emot 57 000 ton avfall från Norge och Storbritannien under 2017. Sysavs avfallskraftvärmeverk
står för 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv.
Det mesta avfallet Sysav förbränner kommer från vår
egen region, ungefär 11 procent kommer från andra
länder. År 2015 lades 90 miljoner ton hushållsavfall på
soptipp (deponi) i EU.
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Sysavs klimatnytta
– svart på vitt
Sysav gör vartannat år ett klimatbokslut som visar vilken
påverkan verksamheten har på klimatet. Det senaste bokslutet, som gjordes 2016, visar att Sysav bidrog med att minska
klimatpåverkan med nästan 77 400 ton koldioxid. Det motsvarar
utsläppen från en bil som kör 9 200 varv runt jordklotet.
I klimatbokslutet räknar man inte bara på hur stora Sysavs
egna utsläpp är. Man tar även hänsyn till indirekta utsläpp,
utsläpp som sker på grund av Sysavs verksamhet, men som
andra ger upphov till. Bland de indirekta utsläppen finns även
undvikna utsläpp, alltså utsläpp som undviks för att Sysav
bidrar med nödvändiga nyttigheter, till exempel värme och el.
Klimatbokslutet visar nettopåverkan efter det att man har tagit
hänsyn till direkta och indirekta utsläpp.

Andel återvunnet material och energi
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Åtgärder för höjd säkerhet på återvinningscentralerna, utbildning för hållbarhet
i arbetsmiljön, nya regelverk mot mutor och särbehandling och initiativ mot
psykisk ohälsa. Det är några av de insatser som Sysav sjösatte under fjolåret.
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Personalutbildning med hållbarhet i fokus
Hållbarhet – för miljön, i yrkeslivet och i livet. Det var temat för årets miljö- och arbetsmiljöutbildning
för Sysavs anställda.
Vart tredje år bjuds alla Sysav-anställda in till en endagars miljö- och arbetsmiljöutbildning och 2017 var det
hållbarhet som var i fokus. Kursdeltagarna fick information och föreläsningar om bland annat cirkulär ekonomi,
avfallshierarkin, hållbarhetsredovisning, hållbart arbetsliv och hälsofrämjande åtgärder samt sömnens betydelse
för ett gott liv.
Så här tyckte några av de som deltog i kursen:
Thomas Jeppsson, åvc-arbetare Norra Hamnen:
– Jag tycker att vd Peter Engströms information i början
av dagen var väldigt bra. Han förklarade på ett bra sätt
företagets ekonomi och hur vi alla måste hjälpas åt för att
öka Sysavs intäkter och reducera kostnaderna.
Carita Storm, Kundservice:
– Det jag tyckte var mest intressant var informationen
om cirkulär ekonomi. Att allting går att återanvända på
olika sätt.

Föreläsningen om sömn var också tankeväckande. Den
innehöll mycket som jag inte visste, till exempel hur
mycket sömn man behöver i olika åldrar och vid vilken
tid på dygnet man sover mest och bäst.
Rahmat Khousousi, åvc-arbetare Bunkeflo:
– Det var en jättebra dag. Det jag särskilt lade på minnet
var miljöstrateg Paulina Luedtkes föreläsning om miljö
och hållbarhet. Den gav mig insikter om att vi inte behöver köpa en massa saker som vi sedan bara kastar,
utan att vi kan låna av varandra.
Ebba Sellberg, områdeschef återvinningsanläggningar:
– Programmet hade ett bra, sammanhängande tema. Det
var också väldigt bra att vd Peter Engström var på plats.
Det han sade hade också relevans för hela dagen. För mig
som var ny på företaget var det en fördel att deltagarna
kom från alla olika avdelningar på Sysav så att jag även
kunde skapa kontakter medan jag gick utbildningen.

Bevakning och utbildning
för medarbetarnas säkerhet
Stölder, hot och våld förekommer dessvärre regelbundet på återvinningscentralerna. Extra bevakning
och utbildning av personalen är några av de åtgärder som har vidtagits.

Uppdatering om särbehandling och mutor
#Metoo-debatten kom att prägla även Sysavs arbete under året. Dessutom uppdaterades policyn
mot mutor och regelverket för representation.
Som ett resultat av #metoo-debatten kom frågor om arbetsmiljö och sexuella trakasserier på arbetsplatsen upp
till diskussion på många företag både i Sverige och
i världen. På Sysav har vi sedan tidigare en rutin för
kränkande särbehandling. I den aktuella debatten gjordes
våra medarbetare uppmärksamma på innehållet och vikten av att arbeta för en organisation fri från kränkningar.
Policyn mot mutor och bestickning samt policyn vid
representation har uppdaterats. Syftet med Sysavs policy

mot mutor är att ha en bra balans mellan att å ena sidan
vårda relationerna med externa parter, å andra sidan
motverka otillbörlig påverkan på beslut vilket i förlängningen riskerar att skada förtroendet för Sysav.
Under 2018 kommer nya krav på redovisning, bland
annat kring anti-korruption, och Sysav kommer arbeta
vidare med en uppförandekod både internt och externt
i relationen till våra leverantörer och intressenter.

Medias intresse för Sysav har under
året, speciellt i de skånska lokaltidningarna, varit fokuserat på de
många stölder som drabbat Sysavs
återvinningscentraler (åvc). Både
extra bevakning och utbildningar
för medarbetare är några åtgärder
som satts in för att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet säkrare.
Trots den rad av tidningsartiklar
som producerats om inrapporterade
stölder på återvinningscentralerna
kan Lars Carrick, avdelningschef
Återvinningsanläggningar, vid 2017

års slut, ändå konstatera att statistiken ser något bättre ut än föregående
år. Antalet fall av hot och våld mot
medarbetarna har minskat en aning
under året, liksom antalet inbrott.
Medarbetarna på återvinningscentralerna har under året gått
kurser i kundbemötande och i hur
man ska agera i hot- och våldssituationer. Dessutom har Sysav gjort
påstötningar hos El-kretsen, som
har ansvar för att samla in elavfall,
för att företaget ska hitta bättre lösningar för insamlingen av avfallet.

Exempelvis säkrare containrar och
tätare hämtningar.
Hotfulla kunder och stölder av,
framför allt elavfall, är emellertid inte
problem som enbart finns i sydvästra
Skåne. I den nationella arbetsgrupp
som Lars Carrick sitter med i, kan
alla vittna om samma sak. Han och
hans medarbetare är nu involverade
i det projekt som startade 2017 och
som förhoppningsvis ska leda till att
arbetsmiljön förbättras.
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Effektivare modell för att
erbjuda återvunna produkter
En av de många processer som startade under 2017 syftade till att
effektivisera arbetet med att erbjuda återvunna produkter till marknaden.
Magnus Svensson, chef för affärsoch marknadsutveckling på Sysav,
är ägare till processen och startade
arbetet med att sätta ihop ett processteam som representerade de
delar i organisationen som måste
involveras i arbetet; Försäljning,
Återvinningsanläggningar samt
Farligt avfall /Logistik.
– Processen har som utgångspunkt att vi får en förfrågan från
en kund om vi kan leverera ett visst
material. Sedan analyseras önskemålet i de delar av företaget som

är inblandade för att säkerställa
om vi kan leverera. När alla sagt
ja slutar processen med att vi har
ett avtal med kunden, berättar Magnus Svensson.
I sammanlagt nio workshops, har
processteam gått igenom de vanligaste stuprören, diskuterat var det
gnisslar i samarbetet och slutligen
kommit fram till ett par koncept
på lösningar.
– Det har varit högt i tak och
engagemang i gruppen. Kritik har
kommit upp till ytan men hanterats
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med gott humör.
För att säkerställa att arbetet mellan avdelningarna löper smidigare
har processteam utarbetat en checklista med alla arbetsuppgifter som
ska utföras och prickas av. Vi håller
också på att ta fram en kontakt- och
kompetenslista för att säkerställa att
rätt person utför rätt sak.
– Vi har dragit igång en första
pilot och under den ska vi se vad vi
kan förbättra ytterligare, berättar
Magnus Svensson. Men redan nu
upplever jag att vårt samarbete mellan avdelningarna fungerar mycket
bättre. När vi ser att processen
fungerar i alla delar går vi in i ett
så kallat förvaltningsläge då vi även
i fortsättningen hela tiden analyserar och identifierar rutiner som vi
kan förbättra.

Ansvar och engagemang
– företagets grund

Könsfördelning
Totalt 330

104 st

Tillsammans med ansvar och engagemang. Det är grunden
för den företagskultur som präglar Sysav.
Att arbeta för en gemensam företagskultur är ett prioriterat
område och det kommer att finnas med som en del i allt som
Sysav gör.
Under 2017 har koncernledningsgruppen bland annat
arbetat med att definiera organisationens nuläge och därefter
det önskade läget kopplat till värdegrunden.
En samordningsgrupp har i uppdrag att identifiera och
initiera olika aktiviteter för att stödja och utveckla företagskulturen.
Det kan bland annat innebära att identifiera om arbetssätt och
struktur hänger samman med kulturen. Det kan också handla
om utbildningar, workshops, diskussioner om spelregler
på arbetsplatsen och vad som präglar hur vi kommunicerar
med varandra.
I den minimedarbetarundersökning som genomförs tre
gånger per år finns ett index med frågor med bäring på företagskulturen och vid det den senaste undersökningen låg resultatet
på fyra på en femgradig skala.

Åldersfördelning
Totalt 330

UNDER 30 ÅR

14,5
42,5
49
30–50 ÅR

ÖVER 50 ÅR

Könsfördelning
Koncernledningsgruppen:
Medellön:

Friskvård

”Att arbeta processorienterat inom Sysavkoncernen
innebär att vi arbetar tillsammans på tvärs genom
avdelningar och enheter för att tillsammans leverera rätt till nöjda kunder och nå våra mål med
verksamheten. Det innebär att vi ser och styr de
olika arbetssätten inom koncernen som ett flöde av
samverkande arbetssätt, för att uppfylla kunders
och intressenters behov, uppnå planerade resultat
och för att förbättra verksamheten kontinuerligt.”
(ur Sysavs Processhandbok)

226 st

NOTIS

Satsning på att förebygga
psykisk ohälsa
Under året startade en ny utbildningssatsning för ledare på alla
nivåer för att förebygga psykisk ohälsa som är en viktig del av
ledarnas arbetsmiljöansvar.
– En del i utbildningen var hur man organiserar arbetet på
avdelningen för att på ett bra sätt förebygga psykisk ohälsa.
I utbildningen ingick även svåra samtal, förebygga konflikter och
att skapa delaktighet och engagemang. Ledarna fick också själva
göra övningar för att bli medvetna om vad som stressar dem
i deras eget arbete, säger Therese Landén, arbetsmiljöchef och en
av dem som planerat utbildningen.
En omorganisation kan exempelvis upplevas stressande.
Ledarna fick öva på hur en sådan situation kan hanteras och
hur man som ledare tar hand om den oro som kan uppkomma
bland medarbetarna.
Efter utbildningen har deltagarna uppmuntrats att använda
sina nya kunskaper. Det har bland annat lett till att några avdelningar har skapat trivselregler.

Män

Kvinnor

33%

67%

34 727 kr

33 699 kr

321 400 kr
Utnyttjande av friskvårdspeng

Personalomsättning (fastanställda)
Sysav:

8,15%

Sysav Industri AB:

9,78%

Sjukfrånvaro
Sysav:

4,8%

Sysav Industri AB:

3,3%

Antal anställda:

Sysav har en personalpolicy som är fastställd av Sysavs styrelse
och finns att läsa på sysav.se.
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Bladvass och bakterier i hållbarhetens tjänst
Bladvass och bakterier spelar nyckelroller i Sysavs arbete för hållbarhet
– båda ingår i biologiska reningsprocesser av lakvatten.
Bladvassen på avfallsanläggningen i Ystad reducerar bland annat kväve,
fosfor och metaller från vattnet. På Spillepeng är det bakterier som sköter
den biologiska reningen.
Exemplen visar att naturen själv, rätt utnyttjad och optimerad, kan
vara en väl så effektiv partner i miljöarbetet.
Den konstgjorda halvön Spillepeng,
där Sysavs avfallsanläggning ligger,
brukar beskrivas som ett stort badkar. Öns botten ligger under havsnivån och består av en tät lera, vilket
gör att ingen lera läcker ut. Däremot
tas allt vatten som kommit i kontakt
med avfallet, det så kallade lakvattnet, omhand och renas innan
det släpps ut i Öresund.
2014 invigdes Sysavs reningsanläggning för lakvatten på Spillepeng. Genom så kallad SBR-teknik
(Satsvis Biologisk Rening) renas här
100 kubikmeter lakvatten åt gången,
med hjälp av aktivt slam. Slammet, som består av bakterier, började sitt liv på Källby reningsverk
i Lund men ympades in i Sysavs
anläggning tills att det här skapats
perfekta förhållanden för att den
biologiska processen ska fungera.
Anläggningen är igång året om,
dygnet runt. Processen inuti reaktorerna är emellertid inte självgående
utan måste hela tiden finjusteras för
att fungera optimalt.
I driftlaboratoriet analyserar
processingenjör Joakim Gabriels-

2017 fick Sysav ett nytt tillstånd av Länsstyrelsen för sin verksamhet på Spillepeng.
Samtidigt satte myndigheten så kallade utredningsvillkor för tillståndet. Det innebär
att Sysav inom två år måste visa på vilka ekonomiska och tekniska möjligheter man
har att reducera mängderna av, bland annat, metaller och organiska miljögifter
i lakvattnet.

son in- och utgående vatten samt
slammet varje vecka för att se till så
att gränsvärdena hålls. – Jag finjusterar drifttider, flöden och dosering
av processkemikalier om så behövs,
berättar Joakim Gabrielsson. En
gång i veckan skickas också prover
till ett ackrediterat laboratorium
som mäter halterna av en rad olika
ämnen i det vatten som lämnar
reningsanläggningen.
Sysavs avfallsanläggning i Hedeskoga utanför Ystad använder en
annan typ av lakvattenrening. 2015
anlades här en så kallad rotzonsanläggning för rening av vattnet.
Anläggningen är totalt 7 500 kvadratmeter stor och uppdelad i fyra,
fyrkantiga fält med bladvass som
renar 18 kubikmeter vatten i timmen. Botten är täckt med gummiduk och så kallad geotextil därefter ett lager makadam som växterna har rotat sig i.
Innan lakvattnet rinner ned i
anläggningen har det pumpats upp
i en damm där tillsatt syre gör att
metallen i det järnhaltiga vattnet

1. Lakvattnet leds, från olika pumpstationer på Spillepeng, in i en så kallad utjämningsbassäng där vattenkvalitén jämnas ut.
2. Vattnet pumpas till reaktorerna och syresätts, 100
kubikmeter åt gången. Bakterierna i slammet omvandlar ammoniumkväve till nitratkväve. Efter att
syretillförseln stängts av startar omrörning och dosering av kolkälla. Nitratkvävet omvandlas till kvävgas
som försvinner upp i atmosfären.
3. Slammet sjunker till botten och det renade vattnet leds
ut ur reaktorn och vidare till ett utjämningsmagasin.
4. Vattnet pumpas genom ett sandfilter. Det renas ytterligare genom att järnklorid tillsätts, vilket får fosfor att
fällas ut i vattnet och fastna på filtret.
5. Det filtrerade vattnet leds till en tank och vidare ut
i havet.

Inkommande lakvatten

sjunker till botten. Därefter går
vattnet vidare och blir ytterligare
syresatt ett par gånger innan det
rinner ned i rotzonsanläggningen.
Vassen i anläggningen samlar
effektivt upp kväve, fosfor och en
del metaller. Mätningar visar att
anläggningen årligen reducerar
kvävet i vattnet med 2 500 kg.
Rotzonerna utgör också en viktig
biotop för fåglar, insekter och vattendjur. Här bor salamandrar och amöbor men även flera grodarter, bland
annat klockgrodan vars karakteristiska läte man kan höra här under
sommarmånaderna. Djurlivet är inte
bara trevligt; djurplankton och den
biologiska mångfalden bidrar även
till reningen i anläggningen.
Som tack har medarbetare på
Hedeskoga byggt ett grodhotell vid
rotzonsanläggningen där grodorna
kan övervintra och fortplanta sig.

Från reaktorer
(Biologiskt behandlat LV)
4

1

3

Till reaktorer

5

Till recipient

2
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Rustan blev Sopermannen för Sveriges alla barn

Behandlade mängder på Sysavs
förbehandlingsanläggning för matavfall (ton)

I somras lärde Sopermannen hundratusentals barn allt som är värt att veta om återvinning och hållbarhet.
Figuren i barnprogrammet Sommarlov heter egentligen Rustan Nilsson och jobbar som miljöpedagog på Sysav.
Varje år förmedlar Sysavs
m iljöpedagoger kunskap
– både om företaget och om
hur man kan leva mera hållbart – till tusentals människor
via studiebesök, på lektioner
och vid föreläsningar. Under
sommaren 2017 blev de även
tv-idoler för över en miljon
barn och vuxna som genom
barnprogrammet Sommarlov
lärde sig att källsortera och
bli planetskötare.
– SVT Malmö, som producerar Sommarlov, hade från
början tänkt göra en ny Tippen
(barnprogram som sändes på
1990-talet). De tog kontakt med
oss främst för att fakta skulle
bli korrekt när de pratade
om avfall och återvinning i
programmen, berättar Rustan
Nilsson. Efter mötet insåg de
emellertid att vårt engagemang var starkt och kunde
räcka att nå genom rutan.
Som en direkt följd av
mötet förvandlades Rustan
under några sommarveckor

till Sopermannen och lärde
alla Sveriges barn hur man
blir planetskötare genom att
sortera sina sopor och inte
slänga skräp i naturen. Kollegan Ann Nerlund visade i
ett program runt Sommarlovs egen grävande reporter,
Varmkorven, på Sysav och
svarade på frågor om vart allt
avfall som man slänger i sina
olika sopkärl tar vägen.
– Vi har fått många positiva reaktioner på vår medverkan, säger Rustan, både
internt och externt. Det kommer ofta bussar till Sysav
med skolbarn på studiebesök
som fortfarande känner igen
mig från tv. Dessutom har
programmen, utan tvekan,
väckt engagemang hos barn
runtom i landet. SVT har fått
in hundratals brev från unga
tittare som berättar att de
blivit planetskötare, samlar
skräp och gör annat som är
bra för miljön.
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Skurup lagar på rester –
och minskar matsvinnet
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Tävlingen Resterkocken blev en stor succé med över 100
bidrag från skolelever i Sysavs ägarkommuner. I Skurup har
man valt att trappa upp arbetet för att minska matsvinnet.

65 program av Sommarlov sändes under sommaren 2017. Varje
avsnitt hade cirka 350 000 tittare. Dessutom satt, varje morgon, i
genomsnitt 1 500 barn och vuxna i publiken på inspelnings-platsen
i Västra hamnen i Malmö.
I slutet på oktober fick Rustan Nilsson ta emot Region Skånes
hederspris 2017 inom miljö. I juryns motivering till hederspriset
pekade de på hur han i sitt arbete lyckats skapa engagemang för
miljö och klimat kopplat till avfall, konsumtion och livsstil.

Sophämtning i kärlekens tecken
I Svedala genomförde Sysav under året en uppmärksammad
kärl-lekskampanj. Känslorna visade sig vara besvarade.
Under 2017 tog Sysav över hämtningen av hushållssopor i
Kävlinge, Svedala och Lomma. I Svedala beslutades även att
fyrfackskärl skulle införas under våren. Om det skulle lyckas
måste husägarna i kommunen övertygas om att ha två kärl
stående på tomten och dessutom källsortera mera.
I Sysavs kampanj inför införandet kärl-leksbombades 6 000
hushåll med kärl-leksbrev, kärl-leksmanual och bjöds in till
informationsdejter på fyra olika platser i kommunen.
På Alla Hjärtans Dag släpptes en musikvideo, en kärl-leksballad, som visades i sociala medier, på TV4 Play, Youtube och
i Aftonbladets nätbilaga.

Mat och- livsmedelsavfall

Kampanjen fick stort genomslag och två dagar före
sista svarsdag hade 87 procent av berörda fastighetsägare beställt abonnemang på fyrfackskärl.
Nationellt har den också uppmärksammats
och nominerats till två fina pris, dels Svenska
Publishingpriset, dels Svenska Designpriset.

I Resterkocken utmanades alla barn i årskurs 4 till 9 i Sysavs
ägarkommuner att laga mat med rester. Tävlingen fick in över
100 bidrag i form av filmer, teckningar, foton och recept. Resterkocken lockade bland annat hem- och konsumentkunskapslärarna på Mackleanskolan i Skurup.
– Vi nappade direkt eftersom det blir roligare om det är
tävling och det går att vinna ett pris, säger läraren Alexandra
Nilsson. När eleverna kom till lektionen hade jag plockat fram
olika livsmedel, bland annat bruna bananer och utgången
yoghurt. Och sen fick eleverna själva titta vad som fanns
i skafferiet.
– På hemkunskapen pratar vi ofta om att ha ett miljö- och
hälsotänk gärna i kombination med att tänka mer ekonomiskt.
I åttan arbetade vi till exempel med att välja klimatsmart. En
av sakerna vi tog upp var att inte kasta mat utan titta, lukta och
smaka. Oftast håller livsmedlen längre än vad man tror. När
vi lagar mat på hemkunskapen poängterar jag också att vi ska
planera och tänka till hur mycket vi ska tillaga så att det inte
uppstår något matsvinn.
Inte bara skolan utan även flera delar av Skurups kommun
kommer att bli involverade i det matsvinnsprojekt som startar under 2018. Bidrag till arbetet kommer från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet och syftet är att minska matsvinnet, samtidigt som man ökar mängden livsmedel med lägre
klimatpåverkan i den egna verksamheten. Alltså mindre kött,
mera vegetabilier och alternativ till mjölkprodukter i de
kommunala köken.
– Måltidsservice, skol- och utbildningsförvaltningen och
miljöstrategiska enheten kommer att vara engagerade i projektet, berättar Sara Östberg som är kommunens energi- och
klimatrådgivare. Meningen är också att projektet ska kunna
användas ämnesövergripande. I svenskämnet kan ju eleverna skriva om mat och klimat, i matematiken kan de räkna på
matens koldioxidutsläpp och i hemkunskapen laga mat av rester.
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Insamling av utsorterat matavfall sker i 13 av Sysavs
ägarkommuner. Införandet har skett successivt och
idag har de flesta kommunerna obligatorisk utsortering.

Vägen till en bättre miljö, för alla som bor
och verkar i de kommuner som äger Sysav,
finns utstakad i en kretsloppsplan.
Planen gäller för 2016-2020.
I kretsloppsplanen finns tre fokusområden
med tillhörande mål.
• Hållbar konsumtion för minskade mängder avfall
• Hållbar hantering med ökad återvinning
• Hållbar hantering med renare miljö
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Stora miljövinster med ny sortering av aska
Sorteringen av bottenaskan från Sysavs avfallsvärmeverk ska nu göras ännu mer effektiv. Den planerade anläggningen
kommer öka bindningen av koldioxid och minska bullret.
1983 påbörjades sortering av magnetiskt skrot, främst järn,
från bottenaskan, slaggen, i Sysavs avfallsvärmeverk. Sedan
dess har hanteringen förfinats och förbättrats samtidigt som
olika forskningsprojekt på Sysav kring just slaggen fått stor
betydelse nationellt. Nu tas nästa steg. Ett projekt har startat för
att förbereda för en ny, effektivare slaggsorteringsanläggning
på Spillepeng.
Det vore förstås önskvärt att all metall sorterades ut innan
det hamnar i förbränning men eftersom det inte sker har Sysav
i över tre decennier sorterat ut metallen.
Sysav torkar slaggen och sorterar ut järn och en blandning
av metaller som säljs vidare till företag som återvinner järn och
sorterar upp de andra metallerna, främst koppar och aluminium.
Sedan skickas metallfraktionerna vidare till smältverk och
gjuterier. För att så småningom användas som återvunnen
metall. Intresset för slaggen växer i takt med att avfallsbolagen blivit bättre på att få fram rena produkter och de vidareförädlande företagen förfinat sin teknik.
– Vi har fortlöpande arbetat med att både förbättra utsorteringen av metaller och tittat på hur miljön påverkas
av slaggen, bland annat hur mycket koldioxid som binds i
avfallsgruset i slaggen, berättar Raul Grönholm, projektledare på Sysav Utveckling AB.
Materialet i slaggruset har även varit föremål för geoteknisk
forskning då man undersökt om slaggrus kan användas vid vägbyggen, vilket det gör i övriga Europa.
Sysav har under lång tid, kunnat redovisa slaggrusets faktiska miljöpåverkan genom resultat från våra kontrollprogram,
vilket är unikt i Sverige och något som varit till stor nytta och
dessutom genererat flera forskningsrapporter om slaggrusets
långsiktiga påverkan på naturen.
Dagens slaggsortering på Sysav gör stor miljönytta. Metaller
och slaggrus binder koldioxid varje år. Med en ny anläggning
skulle en större mängd metaller kunna sorteras ut och kunna
binda uppemot 1,5 gånger mer koldioxid årligen. Bättre utsortering gör att mindre mängd jungfruliga material måste brytas.
Vidare kommer åtgärder för den nya anläggningen att
medföra att yttre miljöpåverkan, till exempel damning och
buller, minskar.

Sysav Utveckling AB bedriver innovation, forskning
och utveckling. Det är ett helägt dotterbolag inom
Sysavkoncernen. Man utvecklar, driver och finansierar
projekt såväl internt för Sysav och Sysav Industri, som
externa projekt i samarbete med andra parter. Alla
projekt syftar till att förbättra Sysavs verksamhet utifrån Sysavs strategiska agenda och EU:s avfalls-hierarki.

AXPLOCK AV PROJEKT:
SIPTex – återvinna textilier
Delad energi är dubbel energi – industriell symbios
Food Loop System – minskat matsvinn
STEPS- hållbar produktion, användning och återanvändning/återvinning av plast
Klimatstudie – olika biodrivmedel i Skåne
RE:Source – cirkulär ekonomi med tyngdpunkt
på kommunplast; fosfor i avloppsslam
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Sysavs riskhantering

Strategiska risker

Sysav är som andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. Arbetet med att utvärdera
och bedöma riskerna görs fortlöpande och syftar till att verksamheten ska löpa som planerat. Riskerna
definieras därför i huvudsak som faktorer som påverkar möjligheterna att nå satta mål. En väl hanterad risk
kan med strategiskt och systematiskt arbete, i vissa fall vändas till en möjlighet.

Avser risker kopplade till en
förä ndrad syn på cirkulärt
tän
k ande, material- och
energiåtervinning som påverkar Sysavs roll, uppdrag och
affärsmodell.
Riskrespons: Sysav arbetar med bearbet ning av
intressentlandskapet för att utbilda och påverka intressenter.
Sysav arbetar också med SWOT- och omvärldsanalyser som
input till strategiplaneringen och affärsmodellen.

Avser risker för att säkerställa att rätt forsknings- och
utvecklingsinitiativ bedrivs i
enlighet med Sysavs strategiska agenda och grundprinciperna
i EU:s avfallshierarki samt EU:s mål för cirkulär ekonomi.
Riskrespons: Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB
säkerställer koncernen en aktiv omvärldsbevakning samt
deltagande i de mest relevanta initiativen för att utveckla ett
hållbart samhälle.

Avser risken för ökad konkurrens för dotterbolaget
Sysav Industri AB som verkar på den konkurrensutsatta marknaden där många aktörer
erbjuder snarlika tjänster. På liknande sätt avser risken att
Sysav inte erbjuder attraktiva produkter och tjänster till sina
ägarkommuner.
Riskrespons: Sysav stärker sin fördel på marknaden
genom att erbjuda helhetslösningar baserade på kundernas
behov. Dessa helhetslösningar präglas av prisvärdhet, hög
servicegrad samt säker och trygg avfallshantering.
Sysavs förtroende som en aktör med ett långtgående samhällsansvar stärks också genom att företaget strävar efter att
skapa långsiktiga och hållbara lösningar.

Avser risker kopplade till
utmaningar i att inte kunna
attrahera rätt arbetskraft
samt att inte kunna behålla kompetenta medarbetare för att
upprätthålla förtroendet som en samhällsviktig aktör.
Riskrespons: Sysav arbetar med att engagera medarbetare
och ledare, erbjuda interna utvecklingsmöjligheter och säkerställa och främja en samarbetskultur. Sysav arbetar vidare
med att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare samt
implementera en modern och effektiv rekryteringsprocess.
Vid anställningsförfarande genomförs en grundlig krav- och
intervjuprocess, för att attrahera och anställa personer med
rätt kompetens.

RISKHANTERING ENLIGT COSO
Sysav arbetar aktivt med det internationellt erkända
COSO-ramverket där riskhantering/riskbedömning är
en av delarna för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker
därmed arbetet med intern kontroll samt definierar olika
risktyper, som påverkar verksamheten. Dessa måste identifieras, prioriteras och hanteras kontinuerligt.
SYSTEMATISK RISKHANTERING
Sysav har påbörjat arbetet med att etablera en strukturerad
riskhantering, ofta benämnt Enterprise Risk Management
(ERM). Detta är ett systematiskt arbetssätt för att identifiera, analysera följa upp koncernens risker samt mildra
påverkningarna. Riskhanteringsarbetet är en förutsättning
för en framgångsrik verksamhet. Det är därför en del av
koncernens strategi- och affärsplanering samt uppföljningsarbete. Sysav bedömer risker utifrån sannolikheten
att något händer och den påverkan som uppstår om det
faktiskt händer.

Sysavs styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av riskhantering. Företagsledningen säkerställer att det finns en
standardiserad process för arbetet i alla led i organisationen. Arbetet leds av en tillsatt riskkommitté som har
utsett en risk- och kontrollansvarig.
Det har påbörjats ett arbetet med att se över balansen
mellan förebyggande och upptäckande kontroller för att
kontrollera risker, alternativt ha beredskap om någonting
skulle inträffa, för att minimera konsekvenserna vid en
oönskad händelse.
Riskhanteringen utgår från Sysavs policy för styrning
och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin
och den finansiella riskpolicyn.
SYSAVS RISKTYPER
Sysav fördelar risker utifrån fyra riskkategorier för att
olika typer av risker inom koncernen ska fångas utifrån
flera perspektiv.

STRATEGISKA
RISKER

OPERATIONELLA
RISKER

FINANSIELLA
RISKER

Strategiska risker av både extern
och intern karaktär kan påverka
Sysavs förmåga att skapa värde,
att nå de övergripande verksamhetsmålen och den långvariga
utvecklingen av affären.

Operationella risker kan påverka
Sysavs förmåga att förbättra resultatet och hantera krav från
intressenterna. Dessa omfattar
risker som uppkommer till följd
av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller
rutiner, mänskliga fel, felaktiga
system med mera.

Finansiella risker kan påverka
Sysavs finansiella ställning och
omfattar alla de risker som kan
ge effekter på balans- och resultaträkning såsom kreditrisk och
likviditetsrisk.

Riskrespons - För att hantera identifierade risker på ett optimalt sätt
ser Sysav vikten av att arbeta med följande riskresponstyper beroende
på identifierade risker:
• Strategisk riskrespons – Sysav balanserar mellan risk och möjlig
avkastning
• Förebyggbar riskrespons – Sysav förebygger risker på ett kostnadseffektivt sätt, då det inte finns någon uppsida med att ta någon risk
• Extern riskrespons – Sysav förbereder eller undviker konsekvenserna om någonting inträffar som ligger utanför Sysavs kontroll till
exempel via försäkringar

REGELEFTERLEVNADSRISKER

Regelefterlevnadsrisker kan påverka Sysavs förmåga att skydda
koncernens värde. Det kan innebära hot mot koncernens rykte
eller finansiella ställning och omfattar risker såsom efterlevnad
av olika typer av lagar och regler
med mera.

INTRESSENTRISKER

MARKNADS- OCH
KONKURRENSRISKER

FORSKNING OCH
UTVECKLING

PERSONALRISKER
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Finansiella risker

Operationella risker
Sysavs verksamhet är relativt automatiserad och
koncernen har därför behov
av en välfungerande och säker IT-infrastruktur. Störningar
eller externa intrång i IT-systemen eller infrastrukturen kan
väsentligt påverka verksamheten.
Riskrespons: Sysav har etablerat en IT- styrningsmodell
och IT-processer som fokuserar på att stärka framförallt
hanteringen av programförändringar/-utveckling, användar
administration, IT-drift och IT-säkerhet samt minimera risken
för dataintrång.
IT-RISKER

Sysavs verksamhet inne
fattar ett stort antal miljörisker såsom utsläpp till luft,
vatten och mark, oförutsedda bränder samt spill från verksamheten, vilka kan påverka människa och miljö negativt.
Riskrespons: Sysav har under 2017 vidareutvecklat sitt
sätt att ta fram och värdera sina övergripande och prioriterade riskkategorier inom miljö. Detta är till stor hjälp för att få
en helhetssyn över riskerna och i styrningen av miljöarbetet.
Det är också en viktig del i det strategiska arbetet.
MILJÖRISKER

Avser risker som är förknippade med den dagliga driften
av koncernens anläggningar.
Driftavbrott kan i vissa fall orsaka stora konsekvenser för
samhället och negativa ekonomiska konsekvenser för Sysav.
Riskrespons: En viktig del är ett rullande besiktnings
program, en kontinuerlig kontroll av tillstånd och ett effektivt
underhåll. Ett väl avvägt försäkringsskydd har tecknats för
att minska konsekvensen om ett driftavbrott skulle inträffa.
ANLÄGGNINGSRISKER

Avser risken om en viss
råvara inte finns att tillgå
som krävs för att Sysavs
produktion ska fungera. Exempelvis att vid varje tillfälle
ha tillgång till brännbart avfall eller andra insatsvaror för
optimalt kapacitetsutnyttjande av avfallskraftvärmeverkets
olika förbränningslinjer.
Riskrespons: Behovet och tillgången av brännbart avfall
eller andra insatsvaror stäms av i nära samarbete mellan
produktion, marknad och inköp. Till exempel består Sysavs
bränsleportfölj av kontrakt med olika löptider av inhemskt
avfall samt avfall från andra länder.
RÅVARURISKER

Sysav har ett stort antal
arbetsmiljörisker som kan
skada såväl medarbetare
som bolaget och dess tillgångar. Exempel på risker kan vara
inandning av gaser och damm, exponering av kemikalier,
arbete på höga höjder och trafikolyckor.
Riskrespons: Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet
för Sysav. Alla typer av arbetsmiljörisker analyseras regelbundet utifrån ett riskperspektiv. Sysav arbetar systematiskt
för en hållbar arbetsmiljö för medarbetaren. Det genomförs
regelbundna medarbetarundersökningar, skyddsronder och
utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
Samarbetet med de fackliga organisationerna för tillsyn
och rådgivning kring medarbetarfrågor sker regelbundet.
ARBETSMILJÖ- OCH
SÄKERHETSRISKER

Avser risker för att Sysav inte
kan uppfylla kunders och
intressenters krav på leverans-, kvalitet- eller kund-/intressentnytta. Även risker för att
produktivitet, mål och planerade resultat i Sysavs processer
inte kommer att uppfylla förväntningar.
Riskrespons: Sysav har under året utvecklat processorienteringen av verksamheten. Det har skett genom pilotprojekt
och införande av nya metoder för kartläggning, analys, mätning och förbättring av processer, inklusive identifiering och
hantering av risker kopplat till processerna.
KVALITETSRISKER

BEDRÄGERIRISKER

Sysav har delat upp bedrägeri
risker i:

Interna bedrägerier – uppstår i interna processer
Externa bedrägerier – uppstår i interaktionen mellan
Sysav och extern part
Riskrespons: Sysav har under året investerat i ett process
optimeringsprojekt, samt påbörjat arbetet med ett etablerat
och formaliserat risk- och kontrollramverk. Detta för att
bättre hantera externa och interna bedrägeririsker.

PROJEKTRISKER

Inom Sysav bedrivs ett stort
antal projekt som kan riskera
att inte nå sina kvalitativa

och kvantitativa effektmål.
Riskrespons: I enlighet med Sysavs projektmodell
genomförs riskbedömningar i de projekt som startas och
genomförs under året. Riskbedömningarna uppdateras
löpande utifrån förändringar i omvärld respektive projektets
övriga förutsättningar.

Avser risker med att varor
och tjänster inte köps in till
rätt pris och kvalitét, samt att
kritiska leverantörer får finansiella svårigheter och således
inte kan leverera varor och tjänster.
Riskrespons: Sysav har under året implementerat ett nytt
inköpssystem för att automatisera upphandlings- och inköpsarbetet, där en riskanalys legat till grund för kravställningen.
Sysav strävar efter att kontinuerligt förbättra sin leverantörskedja och sina leverantörers arbete genom kategoristyrning
samt utvärdering och uppföljning av leverantörer.
LEVERANTÖRS- OCH
INKÖPSRISKER

Sysavs verksamhet baseras
i mångt och mycket på ett
grundläggande förtroende
från koncernens intressenter. Bristfällig kommunikation
innebär en risk att inte kunna upprätthålla detta förtroende.
Riskrespons: Sysavs kommunikation är direkt knuten till
koncernledningen, vilket säkerställer öppenhet, transparens
och tydlighet i all intern och extern kommunikation.
KOMMUNIKATIONSRISKER

Priser för olika tillgångsslag
(insatsvaror, försäljnings
produkter med mera) kan
variera och ge upphov till svängningar på balans- och
resultat räkning.
Riskrespons: Sysav har identifierat återvunnet material,
el och utsläppsrätter som materiella tillgångsslag. De olika
tillgångsslagen kan komma att säkras genom tillåtna instrument i enlighet med finansiell riskpolicy.

Sysavs affärsmodell ger upp
hov till många olika typer
av motparter. Kreditrisk eller
motpartsrisk avser risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser.
Riskrespons: Hantering av kredit- och finansiell motpartsrisk sker genom kontroller av Sysavs motparter via
bland annat kreditbedömningsinstitut, där Sysav strävar
efter att endast arbeta med kreditvärdiga motparter.

Försäkringsrisk innefattar
risken att Sysavs tillgångar
inte är försäkrade på ett
korrekt sätt. Dels att den försäkring Sysav har inte är tillräcklig för att täcka de önskade värden man vill försäkra, dels
att ett större värde försäkras än vad det finns tillgångar för,
vilket kan ge upphov till en för hög premie.
Riskrespons: Sysav arbetar kontinuerligt med att se över
vilka försäkringar som är kopplade till respektive tillgångar.
Sysav ser även över hur försäkringarna är konstruerade i
form av krav, premier, självrisker samt vilka värden som
täcks i de fall försäkringen behöver realiseras.

Med likviditetsrisk avses
risken att Sysav får problem
med att möta dess åtagande
relaterade till koncernens finansiella skulder. Då finns risken
att Sysav inte kan uppbringa tillräcklig finansiering för att
driva verksamheten långsiktigt till en rimlig kostnad.
Riskrespons: Den periodiska likviditetsplaneringen tillsammans med bevakning av saldo på konton säkerställer
att Sysav har medel tillgängliga för att betala koncernens
skulder.
Sysav arbetar med finansiell planering där finansieringsbehovet fastställs på medellång och lång sikt. Detta medför
att finansiering sker till en rimlig kostnad.

Rörelser i räntenivåer kan
negativt påverka Sysavkoncernens nettovinst och
kassaflöde samt värdet på finansiella tillgångar och skulder.
Riskrespons: Ränteriskerna hanteras genom att upp
låning sker via räntebindning med varierande löptid. Finansiell säkring genom derivatinstrument görs i enlighet med
finansiell riskpolicy.

Sysav är exponerat för valuta
risker när leverantörer och
kunder handlar i annan
valuta än SEK. Ofördelaktiga förändringar i valutakurser kan
negativt påverka Sysavs finansiella resultat och kassaflöde
samt värdet på finansiella tillgångar och skulder.
Riskrespons: Den riskdel av valutan som inte kan matchas
genom naturlig säkring (det vill säga där skulder och tillgångar kan matchas mot varandra i den aktuella valutan),
kan komma att säkras genom olika derivatinstrument i enlighet med finansiell riskpolicy.

PRISRISKER

FÖRSÄKRINGSRISKER

RÄNTERISKER

FINANSIELL
RAPPORTERING

Avser risker kopplade till felaktig finansiell rapportering.

Riskrespons: Sysav rapporterar sin ekonomiska ställning
löpande i enlighet med interna och externa (K3-regelverket)
rapporteringsregler och har uppsatta kontroller i de finansiella processerna.

Regelefterlevnadsrisker
Avser risker med efterlevnad samt identifiera förändring av lagar, förordningar
och direktiv, vilket påverkar Sysavs tillstånd att verka på
avfallsmarknaden.
Riskrespons: Efterlevnaden av lagar, förordningar
och direktiv säkerställs genom riskhanteringsarbete i de
olika processerna.
När det gäller förändringar av lagar, förordningar och
direktiv genomförs en omvärldsanalys och lagbevakning. Det
görs för att identifiera förändringar och på så sätt säkerställa
god handlingsberedskap.
LEGALA RISKER

KREDIT-/
MOTPARTSRISKER

LIKVIDITET OCH
FINANSIERINGSRISKER

VALUTARISKER
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Förvaltningsberättelse Sysav
Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187 – 0410),
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och dess två helägda
dotterbolag, Sysav Industri AB respektive Sysav Utveckling AB, ägs av 14 sydskånska kommuner: Burlöv, Kävlinge,
Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffans
torp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.
Moderbolagets verksamhet omfattar hantering och behandling av hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner,
samt insamling av hushållsavfall i Lomma, Svedala och
Kävlinge. Sysav Industri AB hanterar industri- och verksam
hetsavfall, samt även brännbart hushållsavfall, från kommuner och områden utanför Sysavs ägarkommuner. Sysav
Utveckling AB är koncernens utvecklingsbolag som finansierar och driver projekt i syfte att utveckla och förbättra
nya och befintliga metoder och tekniker inom avfallshanteringen. I Sysavkoncernen ingår intressebolagen ÅGAB
Syd AB, KS Recycling AB och Carl F AB.
Styrelsen i Sysav har under 2017 haft sex ordinarie samman
träden. Viktiga beslutsärenden i Sysavkoncernen har varit:
• Strategisk inriktning 2018
• Kommunernas behandlingsavgifter för 2018
• Budget 2018
• Utvecklad styrning och uppföljning av investeringar
• Årlig utvärdering av sponsring
• Policy för styrning och internkontroll
• Policy mot mutor samt policy vid representation
Ordinarie årsstämma hölls den 21 april. Ordförande
meddelade kort inpå stämman sin avgång och en extra
årsstämma hölls den 15 augusti där My Gillberg (MP),
Malmö, enhälligt valdes till ny ordförande. Göran Holm
(M), valdes till ordförande för tiden mellan årsstämmorna.
AVFALLSMÄNGDER OCH ENERGIVOLYMER
Koncern
Under 2017 tog Sysavkoncernen emot och behandlade
841  400 ton avfall (812  0 00 ton) avfall, en ökning med
29  400 ton avfall. I koncernen förbrändes totalt 576  500 ton
avfall (531  600 ton) avfall vilket även detta året ledde till
historiskt höga energileveranser.

Värmeleveransen till E.ON uppgick till 1 478 GWh (1 332
GWh) och elleveransen till 168 GWh (142 GWh). All återvunnen energi nyttiggjordes, dels genom försäljning av
producerad värme till E.ON och el till Nordpool, dels
nyttjade Sysav egenproducerad energi i anläggningarna.
Tillgängligheten i anläggningen har under året legat på
95 procent.
Mängden matavfall från hushåll, butiker, restauranger
och storkök ökade med 4  500 ton till 59  900 (55  400) ton.
Mängden insamlat farligt avfall i koncernen uppgick till
43  400 ton (47  700).
Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, slam
och farligt avfall som deponerades, ökade något under
året till 23  500 ton (18  800). Den största delen av ökningen
beror på ökade inleveranser från en av Sysav Industris
kunder om ca 3  0 00 ton inert material.
Totalt återvanns 41,4 procent (43) av det inkommande
avfallet i koncernen som material, och 55,8 procent (55,1)
som energi. Totalt deponerades 2,8 procent (1,9), en ökning
som främst beror på den ökade mängden inert material
som gick till deponering.
Sysav
Under 2017 tog Sysav emot 408 900 ton (397  300) avfall,
en ökning med 11 600 ton. Vidare har 7  0 00 ton (8  150)
farligt avfall tagits emot. Farligt avfall-bilen har tagit emot
16,1 ton (12,6) avfall och via Samlaren har 29,3 ton (27,2)
avfall inkommit.
Från hushållen inkom 35 000 ton (33 700) matavfall. Detta
motsvarar 50 procent insamlat matavfall, vilket innebär
att Sysavs ägarkommuner har nått det nationella målet
om att 2018 ska 50 procent av hushållens matavfall behandlas biologiskt.
Antalet besökare på återvinningscentralerna ökade under
2017 och 2  111  800 besökare (1 932  600) lämnade totalt
175  9 00 ton avfall (170 800). Återbyggdepån, som drivs
genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads
Serviceförvaltning, tog emot 617 ton (1 045) bygg- och
rivningsmaterial för återbruk.

Totalt producerade varje individ i Sysavs ägarkommuner
505 kg (507) avfall*1. Kommunernas insamling av hushållsavfall utgjordes av 267 kg (272)*1 och mängden avfall som
invånaren lämnade på en återvinningscentral var 238 kg
(235). I kretsloppsplanen finns ett mål om att restavfallet
från hushållen ska minska, vilket det under året gjorde
från 204 kg till 197 kg*2.
*1) för 2017 har fettavskiljarslam från restauranger och storkök exkluderats varför motsvarande omräkning har gjorts för 2016.
*2) målet är att 2020 endast ha 175 kg restavfall per person i regionen.

Sysav Industri AB
Mängden mottaget avfall uppgick till 432  500 ton (412  000).
Farligt avfall från industrier utgjorde 36  400 (39  500) ton.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Tjänstekoncessioner i Lomma, Svedala och Kävlinge
Övertagande av tjänstekoncessioner för insamling av
hushållsavfall i Lomma, Svedala och Kävlinge skedde
under första halvåret 2017. Målet var att övertagandet inte
skulle leda till några negativa upplevelser för hushållen,
vilket inte heller skedde. I samband med övertagandet
gjordes stora kommunikationsinsatser i form av kampanjer
och digitala tjänster, inte minst i Svedala kommun som
samtidigt gick över till fyrfackskärl.
ISO-Certifiering
Sysav omcertifierades enligt ISO 9001, ISO 14001 och
OHSAS 18001 och uppgraderades till nya versioner av
ISO-standarderna under året. Revisorerna lyfte fram
kompetens, engagemang, resurser, egenkontroll och revision som styrkor i företaget.
Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anläggningarna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till
luft och vatten. Exempel på tillstånd är följande:
• Sjölunda Energi: Förbränning av brännbart och farligt
avfall samt behandling av matavfall.
• Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, mellanlagring och behandling av miljöfarligt och icke miljöfarligt
avfall samt mellanlagring av släckvatten och återvinningsbara flytande avfallsvätskor (SAFIR-cisternerna).

• Avfallsanläggningar: Hantering och deponering av
avfall och farligt avfall.
• Återvinningscentraler: Mottagning och mellanlagring
av avfall och farligt avfall.
I februari meddelade Mark- och miljödomstolen dom med
tillstånd till utökad verksamhet vid Anläggningen för
Farligt Avfall. Domen är för närvarande uppe för överprövning i Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet har
ännu inte tagits i anspråk. I juni meddelade Mark- och
miljödomstolen dom med tillstånd för Spillepengs avfallsanläggning. Det nya tillståndet togs i anspråk den 1 januari
och är, till skillnad mot det tidigare tillståndet, inte tidsbegränsat. Sysav har överklagat två villkor i tillståndet,
prövning av detta pågår för närvarande i Mark- och miljö
överdomstolen.
I november meddelade Högsta domstolen dom i frågan
om semikontinuerlig provtagning av dioxiner och furaner.
Domen innebar att Mark-och miljööverdomstolens dom
om semikontinuerlig provtagning står fast, men att den inte
ska börja gälla förrän 10 månader efter dagen för HD:s dom.
Byggnationer och andra förändringar
Projektering för att ersätta den gamla slaggsorteringen
med en ny anläggning startades under året. Anläggningen projekteras på en ny plats, som också ligger bättre
till för våra närmsta grannar i Burlöv. Backsvalekolonin
vid Spillepeng kommer att skyddas med en vall. Ett försök
i några kommuner har gjorts med en Samlare med färre
fraktioner för smått farligt avfall. Ett projekt har startats
för att införa ett inpasseringssystem på återvinningscentralerna, ett led i att minska de hot- och våldssituationer
som kan uppstå. Under året startades en utredning för hur
den framtida verksamheten ska se ut i avfallskraftvärmeverkets två äldsta linjer. Verksamhetslokalen på Bjurögatan
utvecklas ständigt och en översyn av kontorsfastigheten
har också gjorts för ombyggnation under 2018.
Beteendepåverkan och marknadsföring
Sysav deltog för första gången i Almedalen med två välbesökta seminarium om hållbar avfallshantering. Under
sommaren deltog Sysavs pedagogiska verksamhet i Sommarlovsmorgon som sändes i hela Sverige och budskapet
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om hållbar avfallshantering och konsumtion fick stor
spridning. Skyltar och benämningar har enhetliggjorts
på återvinningscentralerna och försetts med enkla sorteringsanvisningar och tydliga pictogram. Kampanjen
Resterkocken och Onaturligt i Naturen fick stor spridning
på sociala medier under hösten.
Kunder och marknad
Den regionala marknaden för industrikunder har under
det senaste året genererat stora avfallsmängder, troligen
kopplade till den högkonjunktur som för tillfället råder.
Många byggnadsprojekt inom bostäder och infrastruktur,
samt strängare sorteringskrav ökar inflödena av olika
sorters avfall. Under året har främst grova och miljöfarliga
avfallsmängder ökat i volym. Antalet kunder är i princip
konstant och den årliga Nöjd Kundindexmätningen visar
att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Under hösten påbörjades leveranser av träavfall för tillverkning av spånskivor i Polen. Avtal har slutits med ny leverantör om
mottagande av brännbart avfall från Storbritannien. Ökad
kontroll på inkommande avfall har gjorts under året vilket
lett till renare avfallsfraktioner.
IT-utveckling
Fokus har legat på utbyggnad av infrastrukturen som gör
framtida utveckling enklare och effektivare. En flytt av
användartjänster till Office 365 har påbörjats. Ett projekt
har startats för att införa en digital arbetsplats med nya
verktyg och funktioner. Affärs- och vägningssystemet har
vidareutvecklats och nästa steg är att se hur detta kan
flyttas till en nyare plattform i enlighet med antagen ITstrategi. Ett nytt inköpssystem har implementerats och
fortsatt utveckling av rapportverktyg för statistik har gjorts.
Hållbarhetsarbete och klimatkompensation
Sysavkoncernen gör varje år en hållbarhetsredovisning
enligt Global Reporting Initiative (GRI). Den finns i sin helhet
att läsa på sidorna 3 till 32. Sysavs klimatbokslut görs efter
beslut 2017 endast vart annat år, vilket innebär att nästa
bokslut kommer att göras för 2018. 45 procent av Sysavs
transporter var under 2017 koldioxidfria. Målet är att 2020
ska alla Sysavs transporter drivas utan koldioxidutsläpp.
Alla Sysavs tjänsteresor med flyg klimatkompenseras.

Forskning och utveckling
Sysavs utvecklingsbolag har under året deltagit i flertalet
projekt inom olika områden, främst rörande energiåtervinning och rester från densamma samt textilåtervinning
och matsvinn. I flera fall med extern delfinansiering. Bolaget
har också varit engagerat i ett flertal branschgemensamma
projekt rörande hantering och klassning av slaggrus.
Delad energi är eubbel energi är ett Vinnova- UDI (Utmaningsdriven innovation) projekt vars andra steg avslutades under året. Vinnova har beslutat sig för att stödja
även ett tredje steg för parterna där arbetet med den
hållbara och resurseffektiva staden, bl. a inkluderande en
gemensam syn på hållbar fjärrvärme, skall fortsätta. Urban och industr iell symbios är nyckelord och parter i
projektet är Malmö Stad, Sysav, E.ON, VA Syd m fl.
Projektet SIPTex syftar till att hitta en automatiserad
sortering av insamlade textilier och är precis som Delad
energi ett Vinnova-UDI projekt. Steg två pågår fram till
augusti 2018 men resulterar förhoppningsvis i en fortsättning där förutsättningarna för en fullskaleanläggning
utreds närmare.
Bolaget har under året även varit engagerat i projektet
STEPS som drivs av Lunds universitet och delfinansieras
av MISTRA. Syftet är att hitta en hållbar produktion,
användning och återanvändning/återvinning av plast.
I EU-Interregprojektet Food Loop System (FLS) är syftet
att främja utveckling av innovativa lösningar genom samarbete mellan det offentliga och marknaden, bolaget
samarbetar med Malmö stad i detta projekt.
Bland övriga projekt har ett flertal delfinansierats av
Re:Source (ett stort strategiskt innovationsprogram), speciellt kan nämnas ”Polcirkeln” – policy för cirkulär ekonomi.
Sysav Utveckling AB anordnade den 21 april den årliga
Sysavdagen på temat ”Det gröna och lokala kretsloppet”.
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MEDARBETARE
Sysavkoncernen har i medeltal 330 (306) medarbetare.
Alla medarbetare har under året gått utbildning i miljö
och arbetsmiljö. Fortsatt utbildning av ledarna har skett
inom området Hållbart och hälsofrämjande ledarskap
samt Psykosocial arbetsmiljö. Sysavs ledarutvecklingsprogram slutfördes och ett nytt utvecklingsprogram för
medarbetare startades.
En lönekartläggning och arbetsvärdering har gjorts i
enlighet med diskrimineringslagen.
Personalomsättningen av endast fast anställda var i Sysav
8,15 (7,28) och i Sysav Industri 9,78 (8,97).
Koncernens utnyttjade friskvårdspeng minskade något
under året, från 328 518 kr till 321 420 kr. Sjukfrånvaron i
moderbolaget var 4,83 (4,45) procent respektive 3, 31 (3,84)
procent för Sysav Industri AB.
EKONOMI
Koncernens omsättning uppgår till 915,1 Mkr (876,7),
rörelseresultatet uppgår till 90,2 Mkr (156,3), och
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till
71,0 Mkr (134,5).
Moderbolagets omsättning uppgick för året till 512,1 Mkr
(425,6), rörelseresultatet uppgår till -28,0 Mkr (-34,6) och
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till
-46,8 Mkr (-55,2).
Koncernens balansomslutning uppgick till 2 177,9 Mkr
(2  233,3). Balansräkningen omfattar den leasade tillgången
i linje fyra i avfallskraftvärmeverket.
Kreditsituation
Koncernens skulder uppgick på balansdagen sammantaget
till 804 Mkr (874) och fördelar sig med 454 Mkr (494) som
ett leasingåtagande avseende linje fyra i avfallskraftvärmeverket samt 350 Mkr (380) som banklån. Under året har
leasingåtagandet minskat med 40 Mkr (40).

Kostnader för avfallsskatt
Koncernens kostnader för avfallsskatt uppgick under året
till 9,1 Mkr (5,8). För 2017 utgick en avfallsskatt per ton om
500 kronor (500).
Investeringar
Investeringsvolymen för koncernen uppgick under året
till 75,8 Mkr (45,6). Investeringarna har genomförts för att
fortsatt följa den tekniska utvecklingen och för en fortsatt
hög tillgänglighet och effektivitet i företagets behandlingsanläggningar. Bland de större investeringarna märks
ombyggnad av fjärrvärmepumpsstationen som säker
ställer värmeleverans vid externt strömavbrott, ny mobil
kross till Spillepeng samt framtidssäkring av styr
systemen för samtliga förbränningslinjer. Övriga investeringar att nämna är att vi vid starten av våra tjänste
koncessioner köpte in nya kärl i Lomma och tog över
bilparken från Kävlinge.
Avskrivningar gällande inventarier och byggnad
i avfallskraftvärmeverket
För avfallskraftvärmeverket på fastigheten Sjölunda 7
gjordes vid uppförandet 2003 en teknisk fördelning av
total kostnad om 876 Mkr på de olika tillgångsslagen
byggnad, byggnadsinventarier och markanläggning.
Skatteverket har tillämpat en annan fördelningsgrund.
De olika fördelningsgrunderna har först under 2012 och
2013 medfört en situation, där Skatteverkets uppfattning
har lett till en högre taxering. Tillämpning av olika fördelningsgrund är ytterst en periodiseringsfråga. Samtliga
omtaxeringar för åren 2012-15 har betalts men ej resultatförts och uppgår sammanlagt till ca 30 Mkr. Skatteverkets
beslut har överklagats till Kammarrätten.
Kostnader för återställning av deponier
Vid Sysavs deponier i Albäck och Måsalycke avslutades
deponeringen 2008. Avslutningsarbetena genom bland
annat sluttäckningsarbeten har pågått sedan 2009. I
början av juni 2014 invigdes en ny anläggning för bio
logisk rening av lakvatten. Anläggningen som ligger
på Spillepeng i Malmö ingår som en del av koncernens
strävan att leda utvecklingen mot en långsiktig och hållbar avfallshantering.
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Arbetet med avslutning av deponierna finansieras genom
tidigare gjorda ekonomiska avsättningar. En grundlig
översyn av beräkningsmodellen genomfördes under 2016.
Översynen medförde att tidigare avsättningar bedömdes
varit för höga varför en nettoupplösning av tidigare fondavsättningar gjordes med 32,4 Mkr under 2016. Årets
ianspråktagande uppgår till 7,6 Mkr (9,6) och årets avsättning uppgår till 14,0 Mkr (0,0). Den ackumulerade avsättningen uppgår per balansdagen till 276,4 Mkr (270,0).

Likviditetsrisker
Koncernen fakturerar månadsvis och har det största intäktsflödet under tertial ett och tre.
Likviditetsrisken hanteras genom en blandning av långa
och korta avtal med samarbetspartners. En periodisk
likviditetsplanering och regelbunden bevakning av saldo
på konton görs. Detta tillsammans säkerställer att Sysav
har likvida medel tillgängligt för, vid varje tidpunkt,
aktuella utbetalningar.

FINANSIELL RISKHANTERING
Finansiering-, ränte- och valutarisker
Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Av de totala
krediterna 804 Mkr (874) skyddas 600 Mkr (600) med räntederivat i form av ränteswappar med förfall under perioden 2018-2021.

Försäkringsrisker
Sysav arbetar med att ha en god bild över vilka risker
som behöver täckas via ett väl avvägt försäkringsskydd.
Tecknade försäkringar är kopplade till respektive tillgång
och är konstruerade i form av krav, premier och självrisker samt vilka värden som täcks i de fall försäkringen
behöver realiseras.

På balansdagen uppgick koncernens genomsnittliga
ränta till 2,79 procent (2,38). Den genomsnittliga återstående löptiden på lånen är 7,2 år (8,1) och den genomsnittliga räntebindningen på derivaten uppgår till 2,1 år (3,1).
Den del av valutan som inte kan matchas genom naturlig
prissäkring har inte bedömts som materiell för att säkra.
Sysavs behov av att säkra framöver kan komma att ändras
vid större investeringsprojekt eller ett ökat antal utländska affärspartners.
Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av avfallslämnare, transportörer samt material- eller energiköpare.
Riskerna hanteras genom löpande kontroll och uppföljning av kredit- och motpartsrisker via kreditupplysningsföretag. Sysav använder välrenommerade och kända
motparter för bilateral handel samt eftersträvar handel på
väletablerade marknadsplatser. Kreditförlusterna varierar
över åren men har historiskt sett varit låga i förhållande
till total omsättning.
Råvaruprisrisker
Sysav arbetar aktivt med avtalsportföljen utifrån prognoser baserat på inkommande och utgående volymer respektive priser på energi- och råvarumarknaden. De olika
tillgångsslagen säkras genom tillåtna instrument inom
ramen för den finansiella riskpolicyn.
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Flerårsöversikt

Resultaträkning

KONCERNEN (MKR)

2017

2016

2015

2014

2013

915

877

843

818

820

71

135

44

28

46

2 178

2 233

2 170

2 203

2 217

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

34

31

27

25

24

Avkastning på sysselsatt kapital %

5

8

3

3

5

Avkastning på eget kapital efter skatt %

7

16

6

4

11

330

306

293

283

283

76

46

113

89

185

2017

2016

2015

2014

2013

Antal årstjänster
Investeringar
MODERBOLAGET (MKR)
Nettoomsättning

512

426

411

396

407

Resultat efter finansiella poster

-47

-55

-81

-72

-83

1 449

1 449

1 484

1 514

1 457

Soliditet %

39

37

35

34

32

Avkastning på sysselsatt kapital %

-2

-2

-4

-3

-4

Balansomslutning

Avkastning på eget kapital efter skatt %

-11

-11

-16

-19

-18

Antal årstjänster

212

188

184

180

175

51

35

115

72

77

Investeringar

(TKR)
Rörelsens intäkter

KONCERNEN
not

2017

2016

2017

2016

(2,3)

915 111

876 399

512 134

425 394

–

338

–

197

915 111

876 737

512 134

425 591

(3)

-303 405

-221 263

-231 333

-161 002

Övriga externa kostnader

(3,4,5)

-143 952

-132 082

-71 599

-59 292

Personalkostnader

(6,7,8)

-209 854

-215 746

-128 988

-137 037

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

(9,14)

Nettoomsättning
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader

Resultatandelar i intresseföretag

(10)

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

(12)

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

183 788 107 kr
40 275 774 kr
224 063 881 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs

224 063 881 kr
224 063 881 kr

-163 778

-156 928

-108 263

-102 846

- 820 989

-726 019

-540 183

- 460 177

-3 875

5 570

–

–

90 247

156 288

-28 049

-34 586

131

–

858

1 031

(11)

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Definitioner: se not 1

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION NOT (28)

MODERBOLAGET

(13)

4 106

4 152

3 793

4 142

-23 482

-25 925

-23 365

-25 737

-19 245

-21 773

-18 714

-20 564

71 002

134 515

- 46 763

-55 150

–

–

100 337

79 644

71 002

134 515

53 574

24 494

-15 866

-28 952

-13 298

-5 387

55 136

105 563

40 276

19 107
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Balansräkning

TILLGÅNGAR (TKR)

KONCERNEN
not

2017-12-31

MODERBOLAGET

2016-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)

2016-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

not
Eget kapital

(14)
34 596

38 966

34 596

38 966

Annat eget kapital

Summa immateriella anläggningstillgångar

34 596

38 966

34 596

38 966

Årets resultat

Materiella anläggningstillgångar

Summa eget kapital

(14)
467 489

472 978

368 519

371 054

2017-12-31

MODERBOLAGET

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

(19)

Aktiekapital

Dataprogram

Byggnader och mark

KONCERNEN

33 000

33 000

661 352

555 786

55 136

105 563

749 488

694 349

Bundet eget kapital

Maskiner och andra tekniska anläggningar

861 783

930 110

378 223

417 390

Aktiekapital

33 000

33 000

Inventarier, verktyg och installationer

133 091

110 152

107 830

82 242

Reservfond

5 412

5 412

85 660

118 359

74 689

111 709

38 412

38 412

1 548 024

1 631 600

929 261

982 395

183 789

164 682

(15)

–

–

170

170

40 276

19 107

–

–

18 158

23 833

224 065

183 789

(16)

40 980

39 853

–

–

5 000

10 000

–

–

Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Uppskjuten skattefordran

(22)

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3 018

3 116

–

–

48 998

52 969

18 328

24 003

1 631 618

1 723 535

982 185

1 045 364

Råvaror och förnödenheter

7 627

9 355

3 074

4 026

7 627

9 355

3 074

4 026

102 487

97 253

45 330

38 288

Fordringar koncernföretag

Kundfordringar

–

–

–

11 837

Fordringar intresseföretag

3 630

4 097

214

393

Aktuella skattefordringar

8 530

–

8 530

1 233

Övriga fordringar

7 788

63 621

388

23 108

50 835

49 242

44 159

39 119

Summa kortfristiga fordringar

173 270

214 213

98 621

113 978

Kassa, bank

365 422

286 149

365 120

285 618

SUMMA TILLGÅNGAR

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

(20)

(18)

546 319

509 717

466 815

403 622

2 177 937

2 233 252

1 449 000

1 448 986

262 477

222 201

381 570

393 906

91 829

95 382

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

(21)

97 850

101 656

Uppskjutna skatteskulder

(22)
(23)

103 840

106 840

623

–

279 646

272 962

279 646

272 962

481 336

481 458

372 098

368 344

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

(24)

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar

Summa fritt eget kapital

Summa avsättningar

(17)

Summa varulager

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Årets resulat

Övriga avsättningar

Omsättningstillgångar
Varulager

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa bundet eget kapital

722 755

804 165

310 000

350 000

722 755

804 165

310 000

350 000

80 962

70 000

40 000

30 000

51 520

55 298

30 162

33 148

–

–

7 536

2 305
187

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

(24)

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

263

229

263

Aktuella skatteskulder

Skulder till intresseföretag

18 804

28 929

–

–

Övriga skulder

13 582

50 145

5 534

18 991

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

(25)

59 227

48 679

39 360

29 904

224 358

253 280

122 855

114 535

2 177 937

2 233 252

1 449 000

1 448 986
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Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR

(TKR)
AKTIEKAPITAL

ANNAT EGET
KAPITAL
INKL. ÅRETS
RESULTAT

SUMMA EGET
KAPITAL

Rörelseresultat
33 000

Årets resultat
Utgående balans 2017-12-31

33 000

661 352

694 352

55 136

55 136

716 488

749 488

BELOPP I TKR
RESERVFOND

BALANSERAD
VINST
INKL. ÅRETS
RESULTAT

SUMMA EGET
KAPITAL

33 000

5 412

164 682

Årets resultat
Utgående balans 2017-12-31

- Avskrivningar och avsättningar
- Resultatandelar i intresseföretag

222 201
40 276

33 000

5 412

164 682

2016-01-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

90 247

156 288

-28 049

-34 586

166 658

156 928

111 394

102 846

3 875

-5 570

–

–

4 237

4 152

4 651

5 173

Erlagd ränta

Erhållen ränta

-23 482

-25 925

-23 365

-25 737

Betald skatt

-28 891

-17 743

-19 972

-13 056

212 644

268 130

44 659

34 640

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager

1 728

-1 599

952

-411

Förändring av fordringar

40 944

-50 793

27 886

92 123

-29 762

54 896

-6 910

42 731

225 554

270 634

66 587

169 083

-75 832

-45 581

-50 760

-35 308

Förändring av finansiella anläggningstillgångar

–

29 000

–

20 497

Återbetalning lån

–

–

5 675

–

-75 832

- 16 581

- 45 058

-14 811

–

–

88 000

60 000

Förändring av finansiella skulder

-70 448

-110 320

-30 000

-70 617

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-70 448

-110 320

58 000

-10 617

Förändring av kortfristiga skulder

Moderbolag
Utgående balans 2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
AKTIEKAPITAL

MODERBOLAGET

Den löpande verksamheten

Koncern
Utgående balans 2016-12-31

KONCERNEN

262 477

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag

Årets kassaflöde

79 274

143 733

79 502

143 655

Likvida medel från årets början

286 149

142 416

285 618

141 963

Likvida medel vid årets slut

365 422

286 149

365 120

285 618
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Tilläggsupplysningar

NOT 1 Redovisningspriciper och värderingsprinciper
Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges.
Belopp inom parentes anger föregående års värde.

värvet redovisas i koncernen som ändring av innehavets
redovisade värde.

ALLMÄNT
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av
finansiella rapporter. Förändring har skett till att i moderbolaget redovisa behållning på dotterbolags underkonton
i koncernk onto som bankmedel och koncernmellanhavande. Föregående års uppgifter har justerats för att
uppnå jämförbarhet.				

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta
metoden varvid justering skett för transaktioner som inte
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas
till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig riskvärdefluktuation.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de
dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt
innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är
upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget
kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten
elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår
härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital
som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom
koncernen elimineras i sin helhet.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas
upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförliga till årets bokslutsdispositioner
ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har
redovisats som avsättning medan resterande del tillförts
koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade
reserver har beräknats till 22 %.			
INTRESSEFÖRETAG
Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och
50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas
enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis
till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på
innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identi
fieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Koncernens andel av resultat som
uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i
resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter för-

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen
som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier
är uppfyllda:
			
• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa
tillgången			
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda
tillgången			
• det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter
eller leda till kostnadsbesparingar		
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som
krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt
som företagsledningen avsett.

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är
redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för
planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning
av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider används för planenlig
avskrivning:
Antal år
Balanserade utvecklingsutgifter
10
Byggnader
Avfallskraftvärmeverk
20-100
Förvaltningsfastighet
20-100
Markanläggningar
Markanläggningar
Markinventarier
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk
Transportmedel
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier
Övriga inventarier, verktyg och installationer
Datorer

20
20-100
15
7
10
10
5
3

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattem ässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
LEASING
Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell
leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt
över leasingperioden. I koncernen redovisas finansiell
leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt
i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. Tillgången skrivs av på samma sätt
som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen.
Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och
räntebetalning.

LÅNEUTGIFTER
Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de
hänför sig.				
INKOMSTSKATTER
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen,
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i
eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning
av den skattesats som har beslutats eller aviserats per
balansdagen vilken för närvarande är 22 %.
NEDSKRIVNINGAR
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en
tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet
skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet
definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjande
värdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de
uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar.
Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
			
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses
ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse
och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas
för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det
går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som
ska utbetalas.
FORDRINGAR
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och
det belopp varmed de beräknas inflyta.
FORDRINGAR OCH SKULDER
I UTLÄNDSK VALUTA
Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har
upptagits till balansdagens kurs.
VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande
av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen
tillämpats.
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ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA – PENSIONER
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad
anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar
företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare
förpliktelser. Avgiften redovisas som kostnad i takt med
att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen
när de uppkommer.
REDOVISNING AV DERIVATINSTRUMENT
Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå
önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas
inte i balansräkningen under avtalens löptid. Intäkter
och kostnader hänförliga till derivatinstrument netto
redovisas under räntekostnader. Koncernen tillämpar
anskaffningsvärdemetoden vid redovisning av finansiella
instrument.
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden
om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och
antaganden som kan komma leda till risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
är främst värdering av framtida kostnader för att sluttäcka
nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för
samtliga tre deponier.
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NYCKELTALSDEFINITIONER
Avkastning på eget kapital efter skatt
Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt
på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat
eget kapital.
		
Avkastning på sysselsatt kapital		
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning
med avdrag för genomsnittligt icke räntebärande skulder.
Balanslikviditet				
Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i
förhållande till kortfristiga skulder
Justerat eget kapital
I moderbolaget definieras justerat eget kapital, som eget
kapital med tillägg av obeskattade reserver korrigerade för
uppskjuten skatt. I koncernens balansräkning elimineras
bolagens obeskattade reserver varefter en fördelning sker
på eget kapital och uppskjuten skatt.
Soliditet				
Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

NOT 2 Nettoomsättningens fördelning

Avfallshantering, avgifter
Insamlings- och transportintäkter
Energileveranser
Försäljning av material
Övriga försäljningsintäkter
Summa

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017

2016

2017

2016

415 482

407 470

198 871

197 938

30 013

–

30 013

–

355 318

309 384

147 051

110 758

66 563

52 212

38 143

23 643

47 735

107 333

98 056

93 055

915 111

876 399

512 134

425 394

NOT 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderbolagets försäljning avser 15 % (8) försäljning till andra koncernföretag.
Av moderbolagets inköp avser 7 % (7) inköp från andra koncernföretag.

NOT 4 Leasingavgifter
Operationell leasing inkl hyra för lokal.
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017

2016

2017

2016

Lokalhyra

–

Inventarier linje 4

–

–

9 143

13 332

–

40 491

Övriga leasingavgifter

39 940

1 083

1 039

786

768

Summa

1 083

1 039

50 419

54 040

Årets leasingavgifter:

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017

2016

Inom 1 år

1 083

1 039

49 419

48 379

Inom 2 till 5 år

1 083

1 039

191 016

191 269

Senare än 5 år

2017

2016

–

–

66 021

111 746

Summa

2 166

2 078

306 456

351 394

NOT 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017

2016

2017

2016

47

61

47

61

Revisionsuppdrag

597

426

447

281

Övriga uppdrag

224

265

224

265

Summa

868

752

718

607

Malmö stad
Revisionsuppdrag
Mazars SET Revisionsbyrå AB
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KONCERNEN
2017

MODERBOLAGET
2016

2017

NOT 9 Planenliga avskrivningar

2016

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017

2016

2017

2016

4 370

4 370

4 370

4 370

Antal anställda

330

306

212

188

Planenliga avskrivningar av:

Varav kvinnor

32%

32%

34%

36%

Immateriella anl tillgångar

Varav män

68%

68%

66%

64%

Byggnader

14 008

13 113

11 071

10 401

Markanläggningar

11 684

10 685

11 665

10 666

107 776

106 104

61 298

60 861

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Könsfördelning:

Inventarier, verktyg och installationer

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse:
Kvinnor

4

3

4

3

Män

9

10

9

10

Kvinnor

3

3

3

3

Män

6

6

6

6

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen:

NOT 7 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt övriga personalrelaterade kostnader
KONCERNEN
2017

MODERBOLAGET
2016

2017

Summa

NOT 10 Resultatandelar i intresseföretag

25 940

22 658

19 859

16 548

163 778

156 928

108 263

102 846

KONCERNEN
2017

PULS-Planerad Underhållsservice AB

MODERBOLAGET
2016

2017

2016

–

5 333

–

–

ÅGAB Syd AB

-2 297

2 051

–

–

KS Recycling AB

-2 348

-3 846

–

–

770

2 032

–

–

Summa

Carl F AB

-3 875

5 570

–

–

NOT 11 Finansiella poster

KONCERNEN

2016

Löner och ersättningar:
Till VD och styrelser
Till övriga anställda
Sociala kostnader
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader
Övriga personalrelaterade kostnader
Summa

3 059

3 023

2 121

2 108

133 336

124 212

81 282

75 473

59 491

78 395

36 420

53 254

195 886

205 630

119 823

130 835

14 648

10 836

9 838

6 922

210 534

216 466

129 661

137 757

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 7 587 tkr (23 558) och ingår i posten sociala kostnader ovan.
Av dessa avser 595 tkr (1 727) bolagets nuvarande VD.
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 11 253 tkr (11 715).
Koncernens pensionskostnader uppgår till 12 401 tkr (31 229) och ingår i posten sociala kostnader ovan.
Av dessa avser 834 tkr (1 727) bolagens VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår till 17 107 tkr (17 816).

NOT 8 Avtal om avgångsvederlag
För VD i moderbolaget samt dotterbolaget Sysav Industri AB gäller en uppsägningstid på 6 månader.
Vid uppsägning från bolagets sida har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.
För dotterbolaget Sysav Utveckling AB kan VD:s avgångsvederlag, inkl. uppsägningslön, motsvara högst 18 månadslöner.

MODERBOLAGET

2017

2016

2017

2016
1 031

Ränteintäkter
–

–

858

131

–

–

–

Övriga ränteintäkter

4 106

4 152

3 793

4 142

Summa

4 237

4 152

4 651

5 173

562

629

562

629

Ränteintäkter från dotterbolag
Ränteintäkter från intressebolag

Räntekostnader
Räntekostnader pensionsskuld
Övriga räntekostnader

22 920

25 296

22 803

25 108

Summa

23 482

25 925

23 365

25 737
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KONCERNEN

MODERBOLAGET

NOT 14 For ts.

2017

2016

2017

2016

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan

–

–

12 337

19 644

Byggnader

Erhållna koncernbidrag

–

–

88 000

60 000

Summa

–

–

100 337

79 644

Ackumulerade anskaffningsvärden:

NOT 13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

2017-12-31

Skatt enl. gällande skattesats, 22 %

MODERBOLAGET

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar

KONCERNEN

Vid årets början

491 660

491 660

347 716

347 716

Summa

491 660

491 660

347 716

347 716

-216 084

-202 971

-130 087

-119 686

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

MODERBOLAGET

2017

2016

2017

2016

-18 766

-32 264

-12 675

-5 387

2 900

3 312

-623

–

-15 866

-28 952

-13 298

-5 387

71 002

134 515

53 574

24 494

-15 620

-29 593

-11 786

-5 389

Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

-14 008

-13 113

-11 071

-10 401

Summa

-230 092

-216 084

-141 158

-130 087

Redovisat värde vid årets slut

261 568

275 576

206 558

217 629

Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt

KONCERNEN

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

227 870

225 542

221 270

218 942

20 203

2 328

20 201

2 328

248 073

227 870

241 471

221 270

-100 792

-90 107

-94 446

-83 780

-11 684

-10 685

-11 665

-10 666

Summa

-112 476

-100 792

-106 111

-94 446

Redovisat värde vid årets slut

135 597

127 078

135 360

126 824

Markanläggningar
Avstämning av redovisad skatt

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ej avdragsgilla kostnader

-1 711

-2 342

-568

-403

Ej skattepliktiga intäkter

70

6 456

2

405

291

23

–

–

1 104

-3 496

-946

–

-15 866

-28 952

-13 298

-5 387

Effekt på skattemässiga avskrivningar
Ej värderade underskottsavdrag
Summa

Vid årets början
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

NOT 14 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar

KONCERNEN
2017-12-31

MODERBOLAGET

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

KONCERNEN

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början

43 700

43 700

43 700

43 700

Summa

43 700

43 700

43 700

43 700

MODERBOLAGET

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

70 324

70 319

26 601

26 596

–

5

–

5

70 324

70 324

26 601

26 601

467 489

472 978

368 519

371 054

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början

Vid årets början

-4 734

-364

-4 734

-364

Årets avskrivning enligt plan

-4 370

-4 370

-4 370

-4 370

Redovisat värde vid årets slut
Summa byggnader och mark

Summa
Redovisat värde vid årets slut

-9 104

-4 734

-9 104

-4 734

34 596

38 966

34 596

38 966

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
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KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2 318 330

2 298 782

1 156 561

1 141 131

39 449

19 548

22 131

15 430

2 357 779

2 318 330

1 178 692

1 156 561

NOT 15 Andelar i koncernföretag
KAPITAL- OCH RÖSTRÄTTSANDELAR (%)

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Summa
Redovisat värde vid årets slut

-1 388 220

-1 282 115

-739 171

-678 310

-107 776

-106 105

-61 298

-60 861

-1 495 996

-1 388 220

-800 469

-739 171

861 783

930 110

378 223

417 390

440 000

480 000

I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing

ANTAL
ANDELAR

BOKFÖRT
VÄRDE
2017-12-31
120

Sysav Industri AB

100

1 000

Sysav Utveckling AB

100

1 000

Utgående balans

50
170

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

170

170

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

170

170

Organisationsnummer

Säte

Sysav Industri AB

556474-8803

Malmö

Sysav Utveckling AB

556289-5978

Malmö

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:

NOT 16 Andelar i intresseföretag
KONCERNEN
2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Summa

490 243

472 719

399 172

391 530

Årets avskrivning enligt plan

27 703

7 642

Utgående balans

Ingående anskaffningsvärde

-300 382

-25 938

-22 659

-19 859

-16 548

-380 091

-336 789

-316 930

133 091

110 152

107 830

82 242

KONCERNEN
2017-12-31

2016-12-31

40 980
2017-12-31

2016-12-31

39 853

58 283

Tillskott

5 000

5 000

–

-29 000

Årets resultatandel

-3 875

5 570

Redovisat värde

40 980

39 853

Årets försäljning

MODERBOLAGET
2017-12-31

2016-12-31

NOT 17 Varulager
Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens anläggningar.

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Redovisat värde vid årets slut

2 500

399 172

-406 029

Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer

25

45 447

Redovisat värde vid årets slut

Årets investeringar

5 737

Carl F AB

444 619

Summa

Vid årets början

KS Recycling AB

35 000

17 524

-316 930

7 540

2 000

50

490 243

-357 432

BOKFÖRT
VÄRDE I
KONCERNEN
2017-12-31

40

48 877

-380 091

ANTAL
ANDELAR

ÅGAB Syd AB

539 120

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början

KAPITAL- OCH
RÖSTRÄTTSANDELAR (%)

MODERBOLAGET

118 359

112 179

111 709

77 459

45 184

50 760

34 982

-110 158

-39 004

-87 780

-25 079

85 660

118 359

74 689

111 709

101 806
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KONCERNEN

MODERBOLAGET

NOT 23 Övriga avsättningar

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Förutbetalda kostnader

38 708

35 859

36 774

32 855

Upplupna intäkter

12 127

13 383

7 385

6 264

Utgående balans

50 835

49 242

44 159

39 119

Ingående balans
Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning
av avslutade deponier
Avsättning för återställning av upplag
Utgående balans

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie.
I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 18 932 tkr (17 805).

NOT 20 Obeskattade reserver

NOT 24 Långfristiga skulder

MODERBOLAGET
2017-12-31

2016-12-31

381 570

393 612

–

294

381 570

393 906

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
Maskiner och inventarier
Markanläggningar
Utgående balans

Ökning av skulden, ränta
Ökning/minskning av skulden, personalkostnad
Utgående balans

Ingående balans
Förändring via resultaträkningen
Utgående balans

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

101 656

90 330

95 382

84 352

595

604

562

629

Förändring via resultaträkningen
Utgående balans

272 962

314 609

272 962

314 609

6 376

-41 997

6 376

-41 997

308

350

308

350

279 646

272 962

279 646

272 962

KONCERNEN

MODERBOLAGET
2017-12-31

2016-12-31

80 962

70 000

40 000

30 000

Mellan två till fem år från balansdagen

360 000

326 999

160 000

160 000

Senare än fem år från balansdagen

362 755

477 166

150 000

190 000

Utgående balans

803 717

874 165

350 000

380 000

Förfallotidpunkt:
Inom ett år från balansdagen

NOT 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

-4 401

10 722

-4 115

10 401

Semesterlöneskuld

13 555

12 827

8 157

7 846

101 656

91 829

95 382

Sociala kostnader

6 797

6 934

5 257

5 419

10 673

10 576

10 673

10 576

1 040

1 792

–

–

Övriga poster

27 162

16 550

15 273

6 063

Utgående balans

59 227

48 679

39 360

29 904

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

3 116

3 103

–

–

-98

13

–

–

3 018

3 116

–

–

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
NOT 26 Ställda säkerheter

Ingående balans

2016-12-31

97 850

KONCERNEN
Avsättning för skatt

2017-12-31

2016-12-31

Hantering farligt avfall

Uppskjuten skattefordran

2016-12-31

2017-12-31

Upplupen ränta
NOT 22 Uppskjuten skattefordran/avsättning för skatt

2017-12-31

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 2,1 år (3,1) och den genomsnittliga
effektiva räntan uppgår till 2,79 % (1,98). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 7,2 år (8,1).			
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar.
Vid årsskiftet bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 600 MSEK, med ett marknadsvärde om - 49,3 MSEK.

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Ingående balans

MODERBOLAGET

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier
och för återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det
nya EG-direktivet 1999/31 om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 30-årig
tidshorisont efter avslutad sluttäckning.

NOT 19 Eget kapital

NOT 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

106 840

110 137

–

–

-3 000

-3 297

623

–

103 840

106 840

623

–

Avser i sin helhet uppskjuten skatt på temporära skillnader i materiella anläggningstillgångar.

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin

440 000

480 000

–

–

Summa

440 000

480 000

–

–

59

60

TILL ÄGGSUPPLYSNINGAR | SYSAV 2017

SYSAV 2017 | REVISIONSBER ÄTTELSE

Revisionsberättelse

NOT 27 Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:
183 788 107 kr

Balanserat resultat
Årets resultat

40 275 774 kr

Summa

224 063 881 kr
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
224 063 881 kr

I ny räkning överförs

Malmö den 9 mars 2018

Ann Karin Gillberg
Ordförande

Göran Holm
Vice ordförande

Katja Larsson

Mätta Ivarsson

Bo Carlqvist

Johnny Nilsson

Stefan Malmberg

Karl-Erik Olsson

Anders Berngarn

Christer Wallin

Mats Svanberg

Henrik Stridh

Martina Thorsell

Peter Engström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2018-03-16

Vår granskningsrapport har avgivits 2018-03-16

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag Org. nr 556187-0410

Sten Dahlvid
Lekmannarevisor

Bertil Göransson
Lekmannarevisor

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag för år 2017, som ingår på sidorna 36-60 i detta
dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2016 har utförts av annan revisor som
lämnat en revisionsberättelse daterad 2017-03-20 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisning.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-35 resp 65-74. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
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uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

•

•

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
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osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger
en rättvisande bild.

•

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt
ansvarig för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Ros-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierar
under revisionen.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för SYSAV,
Sydskånes avfallsaktiebolag för år 2017 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

•

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Helsingborg, 2018-03-16
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Granskningsrapport

Bolagsstyrning

Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV (org.
nr 556187-0410) och koncernens verksamhet under år 2017.
Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets och koncernens
ekonomiska rapportering. Granskningen har baserats på
de beslut fullmäktige och bolagsstämman fattat och har
utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.

Bolagets målstyrning har varit föremål för en särskild
granskning 2017. Granskningsresultatet har redovisats
till bolaget i enskild rapport.
Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt
och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna
kontrollen varit tillräcklig.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Malmö den 16 mars 2018

Sten Dahlvid
Lekmannarevisor

Bertil Göransson
Lekmannarevisor

Revisorns yttrande avseende
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, org nr 557187-0410

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av

Helsingborg 2018-03-16

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägarkommunernas skyldigheter (återvinning, avfallsbehandling
och deponering) enligt ett gemensamt samarbetsavtal
mellan ägarna. Sysav ägs av Burlöv, Kävlinge, Lomma,
Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.
Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal,
bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar
och direktiv samt bolagets vision, övergripande mål,
kärnvärden och verksamhetspolicy.
BOLAGETS UPPDRAG
Sysav ska vara det ledande återvinnings- och avfallsföretaget i Sydsverige och medverka i utvecklingen mot en
långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda kommuner,
företag och andra verksamheter i regionen miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfalls- och
återvinningsområdet. Målet ska vara att maximera återvinningen av material och energi samt minimera deponeringen. Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga
principer inom ramen för de regelverk som styr bolagets
verksamhet. Sysav ska värna om kunderna och erbjuda
tjänster och produkter med låga priser, god service och
leveranssäkerhet samt bistå dem med kompetensutveckling inom verksamhetsområdet.

SYSAVS KRETSLOPPSPLAN
Sysavs kretsloppsplan anger inriktningen för avfallshanteringen för både Sysav och ägarkommunerna under en
femårsperiod och ligger till grund för planeringen av
verksamheten.
VD OCH LEDNINGSGRUPP
Sysavs VD verkställer de beslut som årsstämma och styrelse fattar. VD fattar beslut om investeringar, personal,
organisationens uppbyggnad, budget och annat som är
av principiell art för Sysav enligt VD-uppdraget från
styrelsen.
Koncernledningsgruppen är ett organ för information,
planering och strategiska överväganden inom Sysav, med
VD som ordförande.
VERKSAMHETSSYSTEM
Sysav inklusive dotterbolag har sedan hösten 2009 ett lättillgängligt integrerat verksamhetsledningssystem och är
miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001.
Sysav innehar därmed ett trippelcertifikat.
FÖRDELNING AV AKTIEKAPITAL INOM
SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV
Andel
%

Aktiekapital
kronor

Antal
aktier

Burlöv

3,50

1 154 000

1 154

Kävlinge

3,85

1 270 000

1 270

Lomma

3,50

1 154 000

1 154

Lund

15,38

5 076 000

5 076

Malmö

Kommun
ÅRSSTÄMMAN
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som utgörs av representanter för ägarna. Årsstämman
utser bolagets styrelse, som ansvarar för organisation och
förvaltning av bolagets angelägenheter.
Årsstämman hålls en gång om året, antingen i april eller
maj månad.
BOLAGET OCH DESS SÄTE
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.
STYRELSE
Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva ledamöter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen
väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.
						

45,98

15 174 000

15 174

Staffanstorp

3,32

1 094 000

1 094

Svedala

3,85

1 270 000

1 270

Trelleborg

7,52

2 482 000

2 482

Vellinge

4,02

1 326 000

1 326

Ystad

2,84

936 000

936

Skurup

1,42

468 000

468

Sjöbo

1,42

468 000

468

Simrishamn

1,95

643 000

643

Tomelilla

1,47

485 000

485

100,00

33 000 000

33 000

Summa
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Flerårsöversikt koncernen

(TKR OM INTE ANNAT ANGES)

Resultat- och balansräkning i sammandrag
för Sysav Industri AB

2017

2016

2015

2014

2013

915 111

876 399

842 894

816 586

820 298

71 002

134 515

44 072

28 339

46 837

Ur resultaträkningen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Balanslikviditet
Soliditet

506 947
-321 618
185 329

-5 000
131
313
-943

22 500
7
-1 182

Resultat efter finansiella poster

116 168

206 654

Resultat från finansiella poster

-28 952

-9 634

-7 063

9 425

34 438

21 276

56 262

1 631 618

1 723 535

1 858 298

1 886 758

1 926 699

546 319

509 717

311 983

315 983

290 358

2 177 937

2 233 252

2 170 281

2 202 741

2 217 057

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-94 599
21 569

-65 983
140 671

749 488

694 349

588 786

554 347

543 071

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-3 707
17 862

-26 583
114 088

1 204 091

1 285 623

1 399 240

1 428 133

1 468 212

224 358

253 280

182 255

220 261

205 774

2017-12-31

2016-12-31

2 177 937

2 233 252

2 170 281

2 202 741

2 217 057

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

178 761
27 048
205 809

169 206
32 048
201 254

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

4 553
74 451
302
79 306

5 329
111 370
531
117 230

Summa tillgångar

285 115

318 484

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

120
155 154
155 274

120
137 292
137 412

2,4

2,0

1,7

1,4

1,4

34%

31%

27%

25%

24%

225 554

265 634

192 574

159 218

271 781

Kassaflöden från investeringsverksamheten

-75 832

-11 581

-130 667

-132 845

-180 945

Kassaflöden från finansieringsverksamheten

-70 448

-110 320

-30 583

-43 826

-99 256

79 274

143 733

31 324

-17 453

-8 420

Personal
Löner och ersättningar

495 799
-374 132
121 667

Omsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

105 563

Kassaflöden från den löpande verksamheten

Sociala kostnader

2016

55 136

Ur kassaflödesanalysen

Årets kassaflöde

2017

-15 866

Ur balansräkningen
Anläggningstillgångar

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

136 395

127 235

125 641

123 269

113 354

59 491

78 395

52 943

48 300

56 398

Resultat från andelar i intressebolag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

330

306

293

283

283

Obeskattade reserver
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Hushållsavfall, kr/ton

680

680

680

680

680

Långfristig skuld till koncernföretag

18 158

23 833

Industriavfall, kr/ton

0-2000

0-2000

0-2000

0-2000

0-2000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intressebolag
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

20 894
–
–
18 789
26 778
66 461

21 557
17 198
42
28 929
48 530
116 256

285 115

318 484

Antal årstjänster
Taxa

Summa eget kapital och skulder

33 270

26 670

11 953
11 953

14 313
14 313
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Resultat- och balansräkning i sammandrag
för Sysav Utveckling AB
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

2017

2016

6 424

6 461

-6 366

-6 426

58

35

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

–

3

-33

-37

-33

-34

25

1

–

–

25

1

-25

-1

–

–

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

7 738

8 369

Summa omsättningstillgångar

7 738

8 369

Summa tillgångar

7 738

8 369

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

100

100

–

–

100

100

Avsättningar för pensioner

6 021

6 274

Summa avsättningar

6 021

6 274

Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

464

593

Övriga kortfristiga skulder

1 153

1 402

Summa kortfristiga skulder

1 617

1 995

Summa eget kapital och skulder

7 738

8 369

Styrelse – Ledamöter | 1. My Gillberg ordförande (MP) Malmö 2. Göran Holm vice ordförande (M), Vellinge 3. Anders
Berngarn (M) Lomma 4. Bo Carlqvist (S) Malmö 5. Mätta Ivarsson (MP) Lund 6. Katja Larsson (S) Burlöv 7. Stefan Malmberg
(S) Ystad 8. Johnny Nilsson (S) Trelleborg 9. Karl-Erik Olsson (S) Simrishamn 10. Mats Svanberg (M) Malmö 11. Christer Wallin
(M) Lund

69

70

ST YRELSE | SUPPLEANTER | SYSAV 2017

SYSAV 2017 | ST YRELSE | PERSONALREPRESENTANTER | LEDNINGSGRUPP

1

2

3

1

4

5

6

1

2

3

7

8

9

4

5

6

10

11

12

7

8

9

Suppleanter | 1. Magnus Alm (S) Skurup 2. Pia Almström (M) Kävlinge 3. Håkan Andersson (SD) Malmö 4. Göran Gär tner
(M) Trelleborg 5. Carin Larsson (S) Malmö 6. Lirije Latifi (S) Malmö 7. Lars Lundberg (KD) Sjöbo 8. Sverker Nordgren
(M) Svedala 9. Leif Sandberg (C) Tomelilla 10. Linda Simonell Wirje (M) Malmö 11. Christian Sonesson (M) Staffanstorp
12. Isa Yilmaz (S) Malmö

2

3

4

Personalrepresentanter – Ordinarie |1. Mar tina Thorsell 2. Henrik Stridh Suppleanter | 3. Christina Thörnberg
4. Tomas Nilsson
Ledningsgrupp | 1. Peter Engström VD 2. Håkan Bill Ekonomi- och inköpschef 3. Gunilla Carlsson Kommunikationschef
4. Carina Eklund Avdelningschef Verksamhetsutveckling 5. Karin Linderos Personalchef 6. Håkan Lindsjö Operativ chef
7. Mathias Lindsjö Avdelningschef Kommunrelationer 8. Anders Persson VD, Sysav Utveckling AB 9. Magnus Thysell Marknadschef
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GRI Index

Adresser

GRI-INDIKATOR
VD:s ord

SIDA
G4-1

7

Risker och möjligheter

G4-2

32-35

Organisationens namn

G4-3

36

Produkter och tjänster

G4-4

3, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 65

Organisationens huvudkontor

G4-5

65

Länder där organisationen verkar

G4-6

36, 65

Formen av ägarskap

G4-7

8, 36, 65

Marknader där organisationen verkar

G4-8

7, 8, 12, 13, 20, 28, 29, 36, 37, 38

Organisationens storlek

G4-9

3, 21, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 66, 67, 68

Antal anställda

G4-10

8, 24, 39, 52

Leverantörskedjan

G4-12

9, 20, 27, 29, 36

Betydande ändringar under 2017

G4-13

7, 8, 20, 26, 28, 38, 39

Externa initiativ som organisationen stödjer

G4-15

5, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 29, 30, 38

Externa associationer där organisationen är medlem

G4-16

7, 19, 23

Enheter som ingår i redovisningen

G4-17

36

Definiering av redovisningens innehåll

G4-18

5, 7

Väsentliga aspekter för organisationen

G4-19

5, 7

Organisationens intressenter

G4-24

5

Intressentdialog

G4-26

25, 28, 38

Ämnena som diskuterades under intressentmöten

G4-27

9, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 37, 38

Redovisningsperiod

G4-28

5, 36

Redovisningscykel

G4-30

5, 36

Kontaktuppgifter

G4-31
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G4-32

5, 72

Organisationens styrning

G4-34

8, 65

Organisationens värderingar, standarder och normer

G4-56

7, 8, 20, 22, 24, 25

Skapat och fördelt ekonomiskt värde

EC1

39, 42, 43, 66, 67, 68

Finansiellt statligt stöd

EC4

29, 38

Indirekt ekonomisk påverkan genom bl.a. kunskapsspridning

EC8

37, 38

Ingångsmaterial

EN1

13, 21, 36

Energiförbrukning

EN3

21

Direkta utsläpp

EN15

Indirekta utsläpp

EN16

Minskning av koldioxodutsläpp

EN19

Sysav

Intresseföretag

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress:
Skabersjövägen 527-0,
Skabersjö
Faktureringsadress:
Stenyxegatan 7
213 76 Malmö
Telefon 040-28 74 81
agabsyd.se
VD: Johan Nilsson

Dotterbolag
Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD: Peter Engström
Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD: Anders Persson

Samarbete med
Malmö serviceförvaltning*
Malmö Återbyggdepå
Spikgatan 3
211 24 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se

Carl F AB (25 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson
KS Recycling AB (50 %)
Svartögatan 2
211 24 Malmö
Telefon 040-680 66 40
ksrecycling.se
VD: Rickard Heed

20, 30

Mängd avfall som bearbetades

EN23

21

Farligt avfall

EN25

9, 12, 13

Miljöpåverkan av Sysavs tjänster

EN27

30

Transporter

EN30

38

Investeringar i miljö

EN31

39

Personalomsättning

LA1

25, 39

Sjukfrånvaro

LA6

25, 39

Arbetsmiljörisker

LA7

23

verksamheten presterade under året

Kompetensutveckling

LA10

23, 25, 39

inom ekonomiska, miljömässiga och

Könsfördelning i organisationens ledning

LA12

25, 52

sociala aspekter. Sysavs års- och håll-

Medellöner

LA13

25, 52

barhetsredovisning 2017 följer i stora

Samhällsengagemang

SO1

29

Antikorruption

SO4

22

GRI, eller Global Reporting Initiative,
är riktlinjer för hållbarhetsredovisningar som används för att visa hur

drag GRI version G4 och nedan finns
ett index med sidhänvisningar till de
indikatorer som redovisningen tar upp.

* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet
att lämna in begagnat bygg- och rivningsmaterial till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och
rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.
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Sydskånes avfallsaktiebolag Orgnr: 556187-0410
Årsstämma
Årsstämma 20 april 2018 på Börshuset, Malmö.

Design: The Fan Club
Foto: Andreas Offesson, Peter Rutherhagen, Lennart Pettersson,
Jenny Leyman, Unsplash: Lukas Neasi, Christoffer Engstrom,
Greg T, Muillu, Lefty Kasdaglis
Tryck: Arkitektkopia, Malmö 2018
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linkedin.com/company/sysav

facebook.com/sysav/

@sysav

@sysav_se

www.youtube.com/user/thesysavgroup

Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö
Tel: +46 (0)40-635 18 00
sysav.se - kundservice@sysav.se

