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 3 SYSAV 2019 | ÅRET SOM GÅTT 

Årets omsättning koncernen 1 008 500 tkr 

Resultat efter fnansiella poster 71 400 tkr 
Antal besök på 

återvinningscentralerna 2 182 500 st 
Vi återvann 98,4 procent av det avfall vi 

tog emot till nytt material och energi 98,4 % 
Vi höll värmen med återvunnen energi 

– 60 procent av fjärrvärmen i Malmö 60 %och Burlöv kommer från Sysav 
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5 SYSAV 2019 

Sysavs miljö- och 
hållbarhetsarbete 
svart på vitt 

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten 2019 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 (sidorna 5-41). Därefter 
kommer själva årsredovisningen (sidorna 44-81) följt av GRI-index. 

Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 och 2019 fnns att läsa på sysav.se 

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 samhäl-
let. Det är politiker och tjänstemän i ägarkommunerna, 
industrikunder, medarbetare, samarbetspartners, besökare 
på återvinningscentralerna, media med flera. Alla våra ex-
terna intressenter ser Sysav som ett miljöengagerat företag. 

PRIORITERADE OMRÅDEN 
I den väsentlighetsanalys som gjordes under 2019, listades 
alla de områden inom hållbarhet som Sysav arbetar med. 
Följande fyra områden prioriterades högst av våra externa 

intressenter: 

• Farligt avfall, sid 12 
• Återanvändning, sid 14 
• Materialåtervinning, sid 16 
• Restavfall för energiåtervinning, sid 19 

Av den anledningen har vi valt att fördjupa oss lite mer 

i dessa fyra områden i årsredovisningen och hållbarhets-
rapporten. Med hjälp av ett GRI-index, kan du enkelt hitta 

var dessa finns beskrivna. 

REDOVISAR ENLIGT GRI STANDARDS – CORE 
I år har Sysav tagit fram sin andra redovisning enligt GRI 
Standards. Redovisningen följer standardens principer 
och uppfyller grundkraven på en Core-nivå. På sidan 
82 finns ett GRI-index med samtliga indikatorer och 

sidhänvisningar. 

https://sysav.se
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Vd har ordet 

Oron kring klimatet har fortsatt vara en stor global fråga 
under hela 2019 och kommer att så vara under en lång 
tid framöver. En oro som jag delar i fera avseenden, men 
det bästa vi kan göra är att agera. Därför är jag stolt över 
att vara en del av Sysav, en plats där vi gör skillnad för 
klimatet och ständigt strävar efter att bli bättre. 

Greta Thunberg har gjort sin röst hörd världen över och 
det är glädjande att en person med så stort klimatfokus 
blev utsedd till Time Person of the Year. Det säger något 
om vår samtid och hur viktig klimatfrågan blivit. Att 
lyssna på forskningen är det centrala i hennes budskap 
och hon vill se handling. Det vill jag också. 

Att Sverige måste agera står helt klart. På 100 år har vi 
i Sverige gått från att kasta cirka 30 kilo avfall per person 
och år till att idag kasta cirka 460 kilo avfall per person 
och år, något som går hand i hand med en ständigt ökande 
konsumtion. För att ha en chans att komma till rätta med 
problemen efterlyser jag ett större fokus på vad som 
ibland hindrar oss från att göra rätt samt vilka incitament 
och styrmedel som behövs. Exempel på där vi går i rätt 
riktning är att regeringen tillsatt en särskild utredning 
kring producentansvar på textil samt att regeringens 

rådgivande organ Delegationen för cirkulär ekonomi i år 
valt ut sina prioriteringar inför framtiden: plast, offentlig 
upphandling och design för cirkularitet. 

YTTERLIGARE STEG MOT VÄRLDENS 
MEST HÅLLBARA REGION 
Sysav har ett långt drivet hållbarhetsuppdrag, något 
vi även kallar hållbar resurshantering. En av 2019 års 
viktigaste händelser för oss på lång sikt är att vår nya 
strategiska agenda tog form. Det har blivit ännu viktigare 
att visa, inte bara vad vi tar hand om, utan även vilka 
resurser vi för tillbaka till samhället. Vårt mindset handlar 
om just detta – att se avfall som en resurs fullt ut. 

Därför är det extra glädjande att Sysavs styrelse fattade 

ett viktigt beslut i höstas – vi fick grönt ljus för att under 

2020 bygga en textilsorteringsanläggning i Malmö med 

syfte att möjliggöra en mer långtgående återvinning av 
textilfibrer. Satsningen är unik då det är världens första 

automatiserade textilsorteringsanläggning i industriell 
skala. 

Ett annat exempel är att vi intensivt arbetat vidare 

med den nya slaggsorteringsanläggningen, som innebär 

att vi kan sortera ut mer metaller och minska påverkan 
på omgivningen avseende damm, buller och ljus. Vi har 
även påbörjat separat insamling av hårdplast på våra 
återvinningscentraler. Syftet är att öka återvinningen, 
minska andelen fossilt material i förbränningen och åter-
föra återvunnen plast till marknaden. 

På Sysav har vi också ökat vårt interna fokus på att i 
ännu högre grad leva som vi lär. Bland annat deltar vi i ett 
projekt kring klimatväxling som drivs av Region Skåne, 
vars syfte är att uppmuntra till mer hållbara tjänsteresor 
och resfria möten. Dessutom arbetar vi aktivt med att 
minska koldioxidutsläppen från övriga delar av vår verk-
samhet, bland annat är vi nu helt fria från fossilbränslen i 
våra egna avfallstransporter. 

INSIKT SOM FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD 
Att arbeta förebyggande för att avfall inte ska uppstå är 

också en viktig del av hållbar resurshantering. Det gör 
vi genom att skapa insikt om hållbar konsumtion och 
cirkulär ekonomi. Under året utbildade vi drygt 12 000 
personer, bland annat genom att ta emot studiebesök, 
delta i konferenser och besöka skolor. Vi samarbetar också 
med våra 14 ägarkommuner i gemensamma initiativ. 
Exempel från året som gått är kampanjen ”Nej till onödig 

grej” med tips på hållbara presenter, minska matsvinns-
tävlingen Resterkocken som hölls för tredje året i rad 
samt ett White Monday-event i samarbete med upphovs-
mannen Henning Gillberg och lokala aktörer. Upcycle 
Challenge hölls också under sommaren och hösten, där 
unga kreatörer tävlade i att skapa något nytt från material 
som lämnats in på återvinningscentralerna. Sist men inte 
minst är Sysav numera även stolt sponsor till ett nytt 
miljö- och hållbarhetspris inom skånsk gastronomi. 

TILLSAMMANS FÖR ETT 
MINSKAT KLIMATAVTRYCK 
Tillsammans med ansvar och engagemang är Sysavs 
interna värdegrund, men det är lika relevant för alla 
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som vill bidra till att skapa en bättre värld. Under 2019 
har vi bland annat fortsatt det värdefulla arbetet med att 
utarbeta en gemensam kretsloppsplan tillsammans med 
ägarkommunerna, med bäring tio år framåt i tiden. Vi 
har också utvecklat en ny digital plattform och förberett 
för ett nytt affärssystem som bas för att bli ännu bättre på 
digitala kontakter och samarbeten med kunder. 

Ett av Sysavs 2020-mål är att minska det brännbara 
restavfallet till 175 kg per person och år, och allt tyder 
på att vi kommer att lyckas med det. 2018 låg siffran på 
191 kg per person och år och för 2019 kan vi glädjande 
konstatera att siffran sjunkit till 181 kg per person och år. 
Något som vi åstadkommit tillsammans med alla våra 

ägarkommuner. Ett stort tack vill jag rikta särskilt till er! 
Vår förhoppning är att invånare och företag i våra 

kommuner vill fortsätta resan med att skapa världens 
mest hållbara region tillsammans med oss. En region 

där vi framöver producerar och konsumerar ännu mer 
hållbart och är ännu bättre på att sortera vårt avfall, så att 
det som går till förbränning endast är sådant vi inte kan 
återvinna på annat sätt. 

Sysav är inte längre slutstationen för avfall. Vi är start-
skottet på något nytt och vi ska visa vägen där andra 
tvekar. Vi vill snacka lite mindre om det som behöver 
göras och istället göra ännu mer. 

Peter Engström, vd och koncernchef Sysav 
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Ditt och 
mitt Sysav 
14 skånska kommuner 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 insam 
lingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, 
Svedala och Kävlinge. 

Verksamheten startade 1974 och Sysavkoncernen har idag 
drygt 330 anställda. 

Navet i 
miljöarbetet 
Avdelningen för verksamhetsutveckling är den avdelning 

på Sysav som fungerar som stöd- och ledningsfunktion för 
koncernens verksamheter inom miljöområdet. 

Miljöledningsenheten ansvarar för koncernens miljö-
samordning och verksamhetssystem. Det innebär att enhe 
ten utvecklar och upprätthåller rutiner och resurser för att 
stödja den operativa verksamheten inom miljöledning, miljö 
samordning och riskanalyser. I ansvaret ingår utredningar, 
analyser och lagbevakning samt samordning av koncernens 
remisshantering. 

Hållbarhetsarbete, inklusive hållbarhetsrapportering, 
ingår också i avdelningens ansvarsområden. 

VISION 
Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara 

region, för denna och kommande generationer. 

AFFÄRSIDÉ 
Sysav skapar värde för samhälle och kunder 

genom hållbar resurs- och avfallshantering. 

KÄRNVÄRDEN 
Trygga kunder genom kvalitet och service. 

HÖG KOMPETENS 
OCH ENGAGEMANG 
Sysav är certiferat inom miljö (ISO 14001), 

kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 

18001). 
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Värdekedjan 
Vår kärnverksamhet och det värde vi skapar 

VÅRT UPPDRAG: 

Hållbar resurshantering 

• Källsortering 
• Insamling 
• Logistik 
• Avfallssortering 
• Återvinnings-

centraler 

Vi gör det lätt att göra rätt och 
omhändertar ert avfall 

SAMHÄLLE 

UNDER 2019 
OMHÄNDERTOG VI: 

• 887 100 ton avfall 

• Av detta var 65 100 ton matavfall 

• Farligt avfall uppgick till 41 500 ton 

• Återvinningscentralerna tog emot 
181 600 ton avfall 

• Kundrådgivning 
• Utvecklingsprojekt 
• Studiebesök 
• Information 
• Utbildningar 

Vi utbildar, ger råd och 
samarbetar kring hållbar 

produktion och konsumtion 

Vi levererar återvunna 
resurser av rätt kvalitet 

• Återbruk 
• Materialåtervinning 
• Biologisk behandling 

Energiåtervinning 

Vi förädlar avfall till resurser med effektiv 
teknologi och innovativa lösningar 

• Metaller 
• Textil 
• Mineraler 
• Plast 
• Papper 
• Trä 
• Energi 
• Jordprodukter 
• Näringsämnen 

Vi avgiftar kretsloppet 

• Rökgasrening 
• Vattenrening 
• Destruktion 
• Hantering av farligt avfall 
• Deponering 

UNDER 2019 FÖRÄDLADE 
OCH ÅTERFÖRDE VI: 

• 98,4 procent av det sorterade avfallet 
återvanns som material och energi 

• 1,6 procent deponerades för säker 
förvaring 

• Sysavs energiåtervinning bidrog med 
60 procent av fjärrvärmen i Malmö 
och Burlöv 

• Av matavfallet producerades 
50 600 ton slurry som blev biogas 
motsvarande 3,3 miljoner liter bensin 

• 169 500 säckar plantjord såldes på 
våra återvinningscentraler 

SYSAV SKAPAR INSIKT 

• Vi samarbetar på många arenor 
– både regionalt, nationellt och 
internationellt – inom forsknings-
projekt och på högskolor och 
universitet 

• Vi arbetar med andra aktörer för 
att förebygga mängden avfall 

• Under 2019 tog vi emot närmare 
4 400 personer på studiebesök och 
träffade drygt 3 200 skolelever. 
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Intressentdialog 
SÅ HÄR ARBETAR SYSAV 
MED INTRESSENTDIALOG 
Sysav påverkar och är beroende av sin omgivning på en 
mängd olika sätt. Precis som i alla andra verksamheter 
behöver man förhålla sig till både interna och externa 

nyckelintressenter, där det finns ett ömsesidigt beroende 

och en påverkan på varandra – både direkt och indirekt. 
Sysav har många intressenter att samverka med och 

relatera till. Årligen görs en sammanställning av de vik-
tigaste intressenterna, där man analyserar vilka krav och 
förväntningar de olika grupperna har på verksamheten. 

I samband med den senaste genomgången identifierades 

följande sex grupper samt deras respektive krav och 

förväntningar på Sysav: 

• Ägarkommuner, politiker och tjänstemän 

• Medarbetare och ledare 

• Kunder och besökare 

• Leverantörer, entreprenörer och intressebolag 

• Samhälle och myndigheter 

• Branschorganisationer 
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SYSAVS INTRESSENTER EXEMPEL PÅ KRAV OCH  
FÖRVÄNTNINGAR PÅ SYSAV 

EXEMPEL PÅ DIALOG 

Ägarkommuner 
Politiker och tjänstemän 

Medarbetare 
Ledare
 Koncernledning 

– Operativ ledning
 Medarbetare 

– Ledare 

Kunder och besökare
 Företags /industrikunder
 Kunder på återvinningscentralerna
 Insamlingskunder 

– Besökare vid våra anläggningar 

Leverantörer, 
entreprenörer 
och intressebolag 

Samhälle och myndigheter
 Närboende
 Naturvårdsverket 

– Region Skåne
 Miljödepartementet
 Konsumentverket
 Finansdepartementet
 Konkurrensverket
 Räddningstjänst och polis
 NGO:s och miljöorganisationer 

– Forskare och studenter 

Branschorganisationer
 Återvinningsindustrierna 

– Avfall Sverige 
CEWEP (Confederation of European 
Waste to Energy Plants) 

– MWE (Municipal Waste Europe) 
ISWA (International Solid Waste 
Association) 

– Energigas Sverige
 Energiföretagen Sverige 

Företagets framdrift och utveckling
 Leveranssäkerhet
 Kvalitet
 Riskhantering
 Affärsetik
 Transparens
 Drivande aktör för samhällsutveckling 
Samverkan för en hållbar och långsiktig 
utveckling 

Företagets utveckling och utförande 
Långsiktig och hållbar lönsamhet 
Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare 
Trygg och säker arbetsmiljö 
Kompetensutveckling 
Mångfald och jämställdhet 
Möjlighet att påverka verksamheten 
Möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen 

Service/lätt att göra rätt 
Tillgänglighet 
Säkerhet 
Kvalitet 
Förståelse för kundernas behov 
Transparens 
Miljöpåverkan 

Utförande 
Leveranssäkerhet 
Kvalitet 
Affärsetik 
Långsiktiga, hållbara affärsrelationer 

Miljö/Klimat 
Säkerhet/kontroll/lagefterlevnad 

Samverkan med andra aktörer för en hållbar 
utveckling 
Planering och utveckling 
Hållbar och säker hantering av avfall 
Miljöpåverkan 
Drivande aktör för samhällsutveckling 
Transparens 
Leveranssäkerhet 

Branschens och avfallshanteringens 
utveckling 

Samverkan för en hållbar utveckling 
Samverkan för riktlinjer, branschmål och 
påverkan 
Kunskapsinhämtning och kunskapsdelning 

Ägarsamråd, styrelsemöten, Teknisk 
delegation, bolagsstämma och arbetsmöten 
med kommunerna. 

Ledningsgruppsmöten, policys 
(uppförandekod) medarbetarsamtal, 
utbildningar, fackföreningssamarbeten, 
medarbetarenkäter, intranät, ledarforum 
och arbetsplatsträffar. 

Kundservice, rådgivning, säljmöten och 
möten vid inlämning/hämtning av avfall. 
Kommunikation via sociala medier, sysav.se, 
kampanjer, nyhetsbrev, skyltar och media 
med mera. Pedagogisk verksamhet, mässor 
och events samt studiebesök. 

Upphandlingar, samarbetsavtal, 
uppförandekod, leverantörsbesök och 
personliga möten. 

Tillsyn, tillstånd, lagstiftning, samarbeten och 
dialoger och information. 

Branschorganisationernas styrelser, 
arbetsgrupper och konferenser. 

Som en del av intressentanalysen görs vartannat år även en väsentlighetsanalys för att identifera vilka strategiska fokusområden som är viktiga både 
för Sysavs verksamhet och för våra intressenter, sidan 5. 

https://sysav.se
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Farligt avfall 

Sysav har en godkänd anläggning för att ta emot farligt avfall. 
Här sorteras avfallet och en bedömning görs huruvida Sysav kan 
ta hand om avfallet eller om det måste skickas vidare till andra 
anläggningar för vidare hantering. 

Farligt avfall hanteras på olika sätt. De vanligaste metoderna är 
återvinning, förbränning med energiutvinning, neutralisation, deponi 
och en separationsmetod som kallas kryo-malning. 
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Helhetslösning 
för farligt avfall 
Lots®Miljösystem är ett behållarsystem med typgod-
kända emballage för förvar och transport av farligt avfall. 
Det är en komplett, säker och hållbar lösning för Sysavs 
kunder där även dokumentation och rådgivning ingår. 

Behållarna i miljösystemet är av varierad storlek – allt 
efter behov. Kunden hyr valfritt antal behållare som Sysav 
placerar ut hos kunden där de sedan fylls. När de är fulla 

hämtas de av certifierad personal från Sysav. På Sysavs 

anläggning för farligt gods vägs lotsarna och kunden 
betalar endast för nettovikten. Lotsarna rengörs sedan för 
att åter kunna användas. På så vis kan så mycket farligt 
avfall som möjligt återvinnas och resten tas ur kretsloppet 
på ett säkert och lagstadgat sätt. 

Effektiv revision 
av vattenreningen 
Liksom under 2018 har processteknikerna på avdelningen 
för farligt avfall arbetat systematiskt med arbetsorder och 
säker avställning för varje moment som utförts under 
revisionen. 

Under revisionen av vattenreningen rengjordes mot-
tagningsfickan, sedimentationstankar och cisterner. 
Dessutom servades pumpar och ny beläggning lades i 
en av pumpgroparna 

– Inför revisionen hade vi två orosmoln, en läckande 
sedimentationstank och att kunna hålla torrt i pumpgro-
pen inför beläggningen av den. Med bra planering och 
resurser så löste vi de problemen, säger revisionsledare 
Joachim Rosenqvist. 

Revisionen påbörjades i början av juni då anläggningen 
stängdes ner och tömdes på vatten. Redan en dryg vecka 
senare – i god tid före midsommarhelgen – var arbetet 
klart och man kunde börja ta emot avfall igen. 

Total mängd insamlat farligt avfall 
via Samlaren 2019 

 21 600 kg 
Ungefär 143 200 glödlampor och ca 193 700 stycken 

småbatterier samt 5400 kg smått elavfall. 

Total mängd mottaget farligt avfall 
till koncernen 

100 000 

50 000 

43 400 39 100 41 500 
0 2017 2018 2019 

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 

Oljeflter 

Elavfall 

Förorenat vatten 

Här kan hushållen lämna in farligt avfall: 

Återvinningscentralerna 

Samlaren 

Farligt Avfall-bilen 
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Återanvändning 
Vid återanvändning används en produkt på nytt, vilket bidrar till 
stora miljö- och energivinster. Sysav medverkar i projekt som 
uppmuntrar till att man ger bort, säljer eller reparerar gamla prylar. 

Ännu mera återbruk! 
Går det att ytterligare effektivisera återbruket och resurs-
användningen vid återvinningscentralerna? 

Det var med den frågeställningen som Sysav hösten 
2019 testade nya koncept på återvinningscentralen i Norra 

hamnen, allt som ett delresultat av Vinnovaprojektet 
Delad energi är dubbel energi. 

Det innebar att personal på återvinningscentralen 
tog hand om insamlandet av material för återbruk i ett 
återbrukshus eller vid en sluss där man gjorde en första 
sortering. Detta skickades sedan vidare till ett central-
lager för ytterligare sortering och fördelning av material 
till olika aktörer. De prylar som ansågs kunna säljas i 
befintligt skick gick till Björkåfrihet, den ideella frivil-
ligorganisation som annars bemannar återbrukshuset. 
De prylar, möbler och material som däremot inte klarade 
detta kunde beställas av andra återbruksaktörer och up-
cyclas, det vill säga får ett högre ekonomiskt värde genom 
reparation eller ny design. 

Nytt liv åt slängda prylar 
Det är inte alla kasserade prylar som kan säljas på second 
hand-marknaden. 

Men konstnärskollektivet OneOFonE ger även dessa 
prylar nytt liv i pilotprojektet Upsyched. På STPLN i 
Västra Hamnen i Malmö visade de under en dag i vintras 
upp återbrukskonst, bjöd på workshops, diskussionslekar 
och kreativa aktiviteter för barn och arrangerade klädbyte 
och återbruksutställningar. 

Projektet har gjorts i samarbete med Sysav för att visa 
på potentialen i det som annars skulle blivit avfall genom 
att att skapa nytt värde för materialen och ge dem en ny 
unik design. 

Projektet är en del i det större projektet Delad energi 
är dubbel energi som finansieras av Vinnova och syftar 

till att genom symbios främja cirkulära flöden genom att 
öka samarbetet mellan olika verksamheter, företag och 
kommuner för hållbar resurshantering. 
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Kreativ förvandling 
av slängda prylar 
En lampa gjord av gamla solstolar eller varför 
inte ett bord gjort av metallrör och kakelplat-
tor? I Upcycle Challenge är all kreativ förvand-
ling möjlig. 

I återbrukstävlingen Upcycle Challenge – trash to treasure 
lyftes möjligheterna med återbruk och potentialen i det 
som slängs på återvinningscentralerna. 
I början av hösten antog 18 elever från design- och hant-
verksutbildningar utmaningen att på en vecka skapa 
något nytt från kasserade saker. Eleverna fick jobba med 

sina produkter i verkstaden på Malmö universitet. En 
jury bestående av representanter från IKEA, Godsinlösen 

Nordic AB, återSKAPA, The Bridge och VA SYD bedömde 

sedan bidragen utifrån parametrar som praktisk funktion, 
säljbarhet och hur enkla de var att ta isär för återvinning. 

– Vi tycker att det är otroligt spännande att få följa 
dessa engagerade och duktiga kreatörer, som från ett 
smörgåsbord av material ska skapa något helt nytt och 
visa på affärsmöjligheterna från återbrukat material som 
ett led i den cirkulära ekonomin, sade Anders Persson, vd 

för Sysav Utveckling. 
Vinnare blev Daniel Wollin och Sujan Varma med sitt 

hopfällbara bord Boule Break med en matchande stol till. 
Dessa gjordes av bland annat en skohylla, två bouleklot, 
stenskivor och laminatskivor. 

– Det viktiga för oss var att skapa en produkt där ma-
terialet vi valde fick ett nytt och större värde. Vårt bord 

kan göras personligt och tanken är att det ska vara en 
beställningsvara. På det sättet kommer man bort från 
produktion i stor skala, sade Daniel Wollin. 

Förstapriset var en resa till Hamburg med bland annat 
ett besök på utställningen Social Design på Museum für 
Kunst und Gewerbe. 

Ungas tankar om 
kläder och klimat 
Klädernas miljöpåverkan betyder mindre än utseendet 
när unga väljer kläder. Det visar en studie gjord för Sysav 
Utveckling. Undersökningen företogs av Belma Vila som 
genomförde Tekniksprånget på Sysav under hösten 2018. 
Deltagarna var mellan 15 och 20 år. 

De flesta av deltagarna i undersökningen köper 
kläder någon gång i månaden, men sällan på second 
hand. Hälften har aldrig köpt begagnade kläder. Många 
upplever också att de har för liten kunskap om textiliers 

miljöpåverkan och tycker att de lärt sig för lite i skolan 
om detta. 

– Jättemånga har skrivit bra saker som att vi måste 
börja handla mer begagnat och liknande. Men vi gör ändå 
inte det. Shopping har blivit mer en hobby, man klickar 
sig runt på internet och kollar och köper saker. Någon 

skrev att de har shopping som ångestdämpande grej, 
säger Belma Vila. 

Tekniksprånget är ett praktikprogram för natur- och 
teknikstudenter som gått ut gymnasiet och ännu inte 
fyllt 21 år. 
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Materialåtervinning 
Återvinning handlar om att sortera olika material för sig, så att det  
går att göra nya saker av dem. Sysav bidrar genom att skapa system  
och samarbeten för att återvinna bland annat trä, metall, glas och  
plast. Allt med syftet att spara stora mängder energi, som annars  
hade gått åt till nytillverkning. 

Hållbar konsumtion 
av kläder och textil 

Hur ska vi få till en hållbar konsumtion 
av kläder och textil? Och hur kan vi öka 
återbruket och återvinningen? Kläders och 
textilers klimatpåverkan lyfts fram allt oftare 
och en mängd aktörer arbetar på olika håll 
för att öka kunskapen och hitta lösningar på 
problemet. 

Sysav driver tillsammans med flera andra organisa-
tioner och företag det stora textilsorteringsprojektet  
SIPTex. I höstas genomfördes Europa minskar avfallet-
veckan och hade då fokus på hållbar konsumtion av  
textil. Samtidigt har Naturvårdsverket, Konsumentverket  
och Kemikalieinspektionen genomfört kampanjen  
#textilsmart.  

Kläder och textil är ett område där det rör på sig – och 
mycket mer kommer hända de kommande åren! 

VISSTE DU ATT … 

… vi svenskar slänger i genomsitt 7,5 kilo kläder 

varje år? Hälften av det som slängs är inte trasigt 

utan skulle kunna användas av någon annan. 

… medelsvensken köper 15 kilo kläder årligen? 

… 77 % av en genomsnittlig europés garderob är 

tillverkad i Asien? 

… det krävs mellan 1 och 6,5 kilo 
kemikalier för att tillverka 1 kilo kläder? 

Källa:Textilsmart och EWWR 

Fokus på återvinning av 
industriplast 

Mycket är på gång när det gäller 
plaståtervinning. Under 2019 startade Sysav 
bland annat ett cirkulärt föde för delar av 
industriplasten. 

Allt började med att Sysav identifierade den stora poten-
tial för återförsäljning som finns i flödena från industrin.  
Att kartlägga  avsättningsmarknaden  för  plast var  det  
första steget för att kunna föra tillbaka återvunnet mate-
rial till nya plastprodukter. I samband med detta har det  
startas projekt som syftar till att nå våra strategiska mål  
gällande att öka materialåtervinning. 

Samtidigt tittade vi på vad vi kan göra i nuläget och  
förbättringar vi kan göra redan nu, utan att göra större  
investeringar. Bland annat noterade arbetsledaren Mikael 
Brodd en möjlig väg framåt genom att återvinna plaströr 
från det blandade industriavfallet. Sysav inledde därför  
utsortering av plast från vårt blandade industriella flöde. 
Ett samarbete började med  företaget Van Werven Plastic  
Recycling som är experter på plast, där dialogen om ett  
samarbete,som började 2018, gav frukt. Van Werven hade 
planer att bygga upp sin anläggning utanför Borås. Så  
snart bygget var klart, i början på 2019, började Sysav  
skicka dit plast. säger affärsutvecklare Stefan Poldrugac. 

Idag går plasten till Nederländerna där den tvättas,  
säljs och görs om till hinkar, rör och andra plastvaror. Inom  
kort kommer en ny tvättanläggning byggas i Sverige. Båda  
parterna ser en fördel i att materialet stannar i Sverige. 

– Vi har ett annat projekt på gång med Svedala kom-
mun, där Sysav kommer att ta 2 500 utslitna avfallstunnor 
och göra nya kärl av. Strategin är att hitta cirkulära samar-
beten, där plasten vi plockar ut blir nya produkter, gärna 
lokalt. Och att plasten vi sätter tillbaks på marknaden ska 
komma tillbaka till oss igen, i en riktig cirkulär ekonomi, 
fortsätter Stefan Poldrugac. 



  
 

UTSORTERING AV METALLER 
UR BOTTENASKAN 2019: 
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Textilsortering   
– med automatik 

Efter fyra års utvecklingsarbete bygger Sysav 
nu världens första automatiska storskaliga 
sorteringsanläggning för textil. SIPTex visar 
vägen mot ett framtida cirkulärt textilföde. 

Kläder och textil har på senare år allt tydligare framstått 
som  en stor outnyttjad  potential för återvinning. Av de 120  
000 ton textil som säljs i Sverige årligen återvinns bara fem  
procent och klimatpåverkan är stor. 

Det är bakgrunden till att IVL Svenska Miljöinstitutet  
tillsammans med bland annat Sysav, Gina Tricot,  
H&M,  Naturvårdsverket och Human  Bridge  2015,  drog  
igång ett forskningsprogram kallat SIPTex, Svensk  
Innovationsplattform för Textilsortering. Projektet fick  
stöd av Vinnova och en pilotanläggning  i Avesta byggdes  
upp – med lyckat resultat. 

Bygget av den nya fullskaliga sorteringsanläggningen  
för textil började planeras under 2019 och driftsstart är  
planerad till sommaren 2020, berättar Anders Persson,  
vd för Sysav Utveckling AB. 

– Vi konsumerar idag enorma mängder kläder och  
textil och det är bara en bråkdel som återanvänds och  
fem  procent som  återvinns. Stora mängder textil blir  
fyllnadsmaterial eller eldas upp och det är den fraktionen  
vi är ute efter. När vi nu kan sortera materialet på ett bra  
sätt så kan vi lägga ytterligare en bit i pusslet för att i  
framtiden kunna återvinna fibrer till ny textil. 

I dagsläget sorteras insamlad textil för hand, vilket är  
väldigt resurskrävande. Det är dessutom svårt att göra  
så att textilen sedan passar för fiber-till-fiberåtervinning,  
vilket krävs för att gamla textiler ska kunna bli till nya. 

I nästa steg i projektet kommer den manuellt sorterade  
textilen att gå igenom en nära-infraröd och visuell spek-
troskopi för att skilja de olika materialen åt. Kapaciteten  
är beräknad till cirka 16 000 ton textil per år.  

SIPTex blir  en unik anläggning som  visar  vägen framåt  
och bidrar till ett framtida cirkulärt textilflöde.  

Ny slaggsortering ger 
stora miljövinster 

Sysavs nya slaggsorteringsanläggning byggdes 
klar under 2019 och tas i full drift under 2020. 
Miljövinsterna är stora när runt 100 000 ton 
bottenaska nu kan tas om hand på bästa sätt. 

En del av det avfall som Sysav tar hand om förvandlas  
till energi genom förbränning. Bottenaskan, även kallad  
slagg, som blir kvar innehåller inte obetydande mängder  
metall som  behöver tas om  hand  – av miljöskäl men också  
av ekonomiska skäl.  

Nu står en helt ny slaggsorteringsanläggning färdig på 
Spillepeng, klar för full drift under 2020. 

– Miljö- och klimatvinsterna med en effektiv slagg-
sortering är jättestora. Genom att sortera ut och återvinna 
metaller minskar behovet av att bryta nytt material vil-
ket är väldigt resurskrävande. Den stora restprodukten,   
slaggruset, kan dessutom användas vid exempelvis väg-
byggen, berättar Anders Persson, vd på Sysav Utveckling 
AB. 

Beräkningar visar att den nya anläggningen mins-
kar koldioxidutsläpp med upp till 30 000 ton, genom att 
minska behovet av ny metallframställning. Klimatvinsten 
består även av att metallerna och slaggruset binder upp  
koldioxid, och det kommer ske ännu mer effektivt i den  
nya anläggningen. 

I den nya anläggningen kommer sju virvelströmssepa-
ratorer arbeta med att sortera ut icke magnetiska metaller. 
Därefter delar fem silar upp slaggen i mer hanterliga  
mängder. Allt arbete kommer ske inomhus, vilket också  
medför stora fördelar såsom mindre störningar i form av 
ljud, lukt och damm. 

Icke-magnetiska metaller.......................1 903 ton 

Magnetiska metaller ...............................3 083 ton 
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ENERGIPRODUKTION, TOTAL ELPRODUKTION 

Total elproduktion (MWh) 

500 000 

250 000 

265 600 258 500 280 000 
0 2017 2018 2019 

Såld el (MWh) 

500 000 

250 000 

168 250 171 300 189 500 
0 2017 2018 2019 

Total mängd förbränt avfall (ton) 

1 000 000 

500 000 

576 500 543 300 564 300 
0 2017 2018 2019 

Tillståndsmängd 630 000 ton. 

Andel förbränt avfall från andra länder: 
2017: 11,1 %, 2018: 8,7 %, 2019: 12,4 % 

Total värmeproduktion (MWh) 

2 000 000 

1 000 000 

1 501 150 1 380 500 1 479 300 
0 2017 2018 2019 

Extern leverans av fjärrvärme (MWh) 

2 000 000 

1 000 000 

1 477 700 1 368 900 1 464 700 
0 2017 2018 2019 

Externt levererat 2019 (MWh) 

Värme: 1 464 700 

El: 189 500 

Internt levererat* 2019 (MWh) 

Värme: 14 600 

El: 91 000 
*användning av egenproducerad energi inom Sysav. 

Total mängd inkommet avfall till koncernen (ton) 

1 000 000 

500 000 

841 400 814 000 887 100 
0 2017 2018 2019 

Andel återvunnet material och energi 

97,2% 97,6% 98,4%

2017 2018 2019 

Andel deponerat avfall 

2,8% 1,6%2,4% 

2017 2018 2019 
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Restavfall för energiåtervinning 
Det avfall som Sysav tar emot som inte kan återanvändas eller material-
återvinnas kan istället förbrännas för att på så sätt omvandlas till värdefull  
energi. Tack vare Sysavs optimerade drift och avancerade rökgasrening i  
avfallskraftvärmeverket reduceras den negativa miljöpåverkan. 

Införsel av avfall – bra för klimatet och kunderna 
Genom att ta emot avfall från kunder i andra 
länder bidrar Sysav till att minska klimatpåverkan. 

Sysavs första prioritet är att ta hand om det avfall som 
genereras i närområdet. Men företaget har även utrymme 
att ta emot avfall från fler kunder än de inom regio-
nen. Införseln av avfall har flera fördelar. Bland annat, 
eftersom det annars hade deponerats i ursprungslandet, 
vilket innebär en större klimatpåverkan. Dessutom kan 
vi leverera värme och inte minst el till den egna regionen 
utan att ta andra naturresurser i anspråk. 

Mottagandet av avfall från andra länder har också 
en ekonomisk uppsida för Sysav, då det innebär ett mer 
effektivt utnyttjande av anläggningarna, berättar affärs-
utvecklare Adrian Pratt. 

Alla transporter av avfall över landgränser ska godkännas 

av Naturvårdsverket och motsvarande myndighet i det 
exporterande landet, och vilken typ av avfall som Sysav 

tar emot är strikt reglerat i avtal och tillstånd. Avfallet 
sorteras och värdefulla resurser tas tillvara innan sorte-
ringsresten skickas till Sverige. Avfallsbränslet kontrol-
leras regelbundet vid ankomsten för att säkerställa att 
det uppfyller alla krav och att det inte innehåller otillåtna 
ämnen. 

Den nya skatten rörande avfallsförbränning gäller 
även för avfall som kommer från andra länder. 
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Hållbar resurshantering 
Sysavs vision är att vara med och skapa världens mest hållbara region, 
för denna och kommande generationer. Av den anledningen arbetar 
företaget utifrån basbegreppet Hållbar resurshantering. 

Genom Agenda 2030 har världens länder enats om 17  
globala mål  för att avskaffa extrem  fattigdom,  minska  
ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred  och  rätt-
visa. Det är den mest ambitiösa överenskommelse som  
någonsin har slutits för en hållbar utveckling och den har  
direkt effekt på Sysavs arbete. 

– Sysav har en vision om att bidra till att skapa värl-
dens mest hållbara region. Om det ska lyckas måste alla 
de 17 globala målen uppfyllas och vi har gjort en analys 
för att identifiera inom vilka mål som Sysav har störst 
möjligheter att påverka, förklarar miljö- och hållbarhets-
chef Magnus Pettersson. 

De fem globala mål som Sysav har satt fokus 
på för att förverkliga sin vision är: 

• Hållbar energi för alla 

• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• Hållbara städer och samhällen 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Genomförande och globalt partnerskap 

– När det gäller hållbar energi så ser Sysav till att avfall  
som inte kan kan, får eller bör återbrukas eller material-
återvinnas omvandlas till värme och el via en resursef-
fektiv produktion utrustad med avancerad rökgasrening.  
Drygt 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv är  
återvunnen från avfall. Samtidigt tar vi hand om matav-
fall och omvandlar det till biogas som kan användas för  
uppvärmning, elproduktion, i fordon och arbetsmaskiner,  
berättar miljö- och hållbarhetsstrateg Paulina Luedtke.  

Även när det gäller målet om en hållbar industri så 
ligger Sysav långt framme i sitt arbete. Företaget satsar 
mycket på innovation och på att utveckla metoder och 
tekniker för att avfallshanteringen ska bli så hållbar som 
möjligt – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

För att de globala målen ska uppnås krävs det också 
samarbeten, vilket framgår av målet om genomförande 
och globalt partnerskap. 

– Sysav jobbar ofta tillsammans med andra aktörer som  
vill utveckla hållbara affärsidéer och samverkar även  
i en rad forskningsprojekt, med högskolor, universitet  
och andra aktörer – regionalt, nationellt och internatio-
nellt. SIPTex, världens första automatiska storskaliga  
sorteringsanläggning för textil, är ett bra exempel, säger  
Magnus Pettersson.  

Hållbar resurshantering sammanfattar Sysavs verk-
samhet och innebär i klartext att företaget omhändertar  
och förädlar avfall för att ta till vara på och återföra värde-
fulla resurser tillbaka till samhället och samtidigt avgifta  
kretsloppet. Parallellt arbetar företaget med att förmedla  
kunskap och skapa insikt om hållbar produktion och  
konsumtion.  
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA 

Sysav har identiferat fem mål som har koppling till de områden där Sysav  
har störst påverkan. Nedan följer några exempel på aktiviteter och deras  
koppling till de valda målen. 

Hållbar energi för alla 
SYSAVS BIDRAG: 

– Försörjer regionen med återvunnen el och fjärrvärme. 

– Deltar i LFM30, ett lokalt initiativ för att skapa 
en geografsk spelplan för att påskynda bygg- och 
anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030. 

Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur 
SYSAVS BIDRAG: 

– Deltar i forsknings- och utvecklingssamarbeten kring 
hållbar produktion, konsumtion och resurseffektivitet. 

– Arbetar med sina kunder för att stödja dem i att 
minska mängden spill/avfall och förbättra sortering av 
restprodukter/avfall. 

– Arbetar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare 
(trygg, säker och trivsam arbetsplats). 

Hållbara städer 
och samhällen 
SYSAVS BIDRAG: 

– Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta 
sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, 
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan 
återföras till samhället/kretsloppet. 

– Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering. 

– Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening. 

– Driver arbetet med regionens gemensamma 
kretsloppsplan. 

Hållbar konsumtion 
och produktion 
SYSAVS BIDRAG: 

– Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering, 
effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ 
förädling till värdefulla resurser som kan återföras till 
samhället/kretsloppet. 

– Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering. 

– Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening.. 

– Avgiftar kretsloppet med hjälp av information, Samlaren, 
återvinningscentraler, Farligt Avfall-bilen och i vår 
verksamhet där vi med olika metoder tar bort det som inte 
ska cirkuleras tillbaka. 

– Skapar insikt och påverkar kring matsvinn. 

– Arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar 
produktion och konsumtion. 

Genomförande och 
globalt partnerskap 
SYSAVS BIDRAG: 

– Deltar i samarbetsprojekt med både privata och offentliga 
aktörer med fokus på hållbar produktion och konsumtion, 
minskning av spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare 
avfallshantering med mera. 

– Deltar i utvecklingen av industriell urban symbios i 
samverkan med andra aktörer. 
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GHG-protokollet vässar 
Sysavs klimatarbete 
Sedan tidigare gör Sysav återkommande klimatbokslut. Under 2019 har företaget tagit  
ännu ett steg och kompletterar med ett så kallat GHG-protokoll, där direkta och  
indirekta växthusgasutsläpp redovisas. 

GHG-protokollet är en internationellt vedertagen stan-
dard som företag och organisationer använder för att  
rapportera sina växthusgasutsläpp. Från och med 2019  
använder Sysav denna metod för att ytterligare öka trans-
parensen kring sin klimatpåverkan.  

– Vi har sedan länge återkommande redovisat klimat-
bokslut och det är ett väldigt bra sätt att visa vilken nytta  
vi kan göra som företag och vilka växthusgasutsläpp som  
har kunnat undvikas genom vårt arbete. GHG-protokollet  
kompletterar klimatbokslutet på ett bra sätt och från  
och med 2019 redovisar vi båda, berättar miljöingenjör  
Martina Andersson. 

Redovisningen är uppdelad i tre olika delar, eller  
scope. Scope 1 är företagets direkta växthusgasutsläpp  
medan scope 2 är indirekta växthusgasutsläpp från köpt  
energi, till exempel el och värme. Scope 3 är övriga indi-
rekta växthusgasutsläpp. 

– Med GHG-protokollet kan vi på ett tydligt sätt följa  
och redovisa våra växthusgasutsläpp och visa vad vi gör  
för att minska dem. GHG-protokollet ger även, precis som  
klimatbokslutet, en ökad förståelse för att vi ingår i ett  
större system. Vi kan inte lösa alla våra växthusgasutsläpp  
själva, det är väldigt många frågor som vi behöver lösa  
tillsammans med våra partners och kunder. Med den  
här metoden kommer vi kunna redovisa detaljerade och  
kvalitetssäkrade siffror. Och genom den standardiserade  
redovisningsmodellen kan kommunikationen med våra  
partners och kunder underlättas, säger miljö- och hållbar-
hetsstrateg Paulina Luedtke. 

Sysav redovisar enligt scope 1 och 2. Klimatbokslutet  
finns på sysav.se.  

GHG 2019 
Sysavs totala icke-biogena växthusgasutsläpp i scope  
1 och 2 var 260 630 ton CO2e under 2019 och av dessa  
återfinns cirka 99 procent i Scope 1. Den största påverkan  
kommer från växthusgasutsläppet vid avfallsförbränning  
(fossil andel). Detta var 254 645 ton CO2e, vilket utgör  
cirka 98 procent av totalen för Scope 1 och 2. 

Vi strävar efter att minska den fossila andelen i av-
fallet, vilket framför allt utgörs av plast. För att lyckas 
med det krävs gemensamma insatser. Sysav arbetar 

målinriktat med påverkansarbete för att öka kunskap 
och hitta lösningar för en hållbar produktion och kon-
sumtion.  Konkret handlar det om att produkter ska bli 
enklare att återbruka och materialåtervinna samt att de 
innehåller en större andel biogena och återvunna material. 
Konsumtionsmönster behöver bli mer cirkulära och det 
ska bli ännu enklare att sortera rätt. 

Sysav arbetar hela tiden för att förbättra tekniker och 
metoder för att kunna sortera ut värdefulla materialre-
surser som kan återanvändas från det vi får in till våra 
anläggningar. Detta gäller även plast. För att plasten ska 
kunna återanvändas behöver det finnas en marknad och 

metoder som kan hantera plastmaterial av olika kvalitet. 
Här behöver vi samarbeta med andra aktörer för att ut-
vecklingen ska ta större steg framåt. 

Det kommer under lång tid framåt finnas avfallsström-
mar som inte kan, får eller bör materialåtervinnas med en 
fossil andel och där förbränning är det bästa alternativet. 

GHG-protokollets riktlinjer för rapportering  

baserar sig på följande principer: 

Relevans: Rapporteringen ska på ett relevant 

sätt spegla företagets eller organisationens 

växthusgasutsläpp så att den kan fungera som ett 

beslutsunderlag för användare både internt och 

externt. 

Fullständighet: Rapporteringen ska täcka alla 

växthusgasutsläpp inom den angivna systemgränsen. 

Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras. 

Jämförbarhet: Metoden för beräkningar ska vara 

konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. 

Förändringar i data, systemgränser, metoder eller 

dylikt ska dokumenteras. 

Transparens:  All bakgrundsdata, alla metoder,  

källor och antaganden ska dokumenteras. 

Noggrannhet: De beräknade växthusgasutsläppen 

ska ligga så nära de verkliga växthusgasutsläppen 

som möjligt. 

https://sysav.se
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Systematik är nyckeln till 
ett effektivt miljöarbete 
Sysavs systematiska miljöarbete ska säkerställa att lagar följs 
och att miljörisker förebyggs och minimeras. Men det handlar 
också om att maximera miljönyttan – nu och i framtiden. 

Ett väl fungerande miljöarbete grundar sig i att det finns  
kunskap och kompetens för att ta rätt beslut i verksam-
heten.  Och det finns  det på  Sysav.  Förutom  en  central  
miljöenhet så finns  miljöexpertis  inom  miljöområdet på  
många håll inom organisationen.  

– Det är både stora och små beslut som ska fattas dag-
ligen och som stöd i den pågående processen har vi ett  
systematiskt arbetssätt. Syftet är att vi ska följa lagar och  
krav, förebygga och minimera våra miljörisker men också  
att välja rätt väg framåt för att öka miljönyttan, berättar  
miljö- och hållbarhetschef Magnus Pettersson.  

miljölagstiftningen. Komplexa anläggningar och verk-
samheter delas upp i delverksamheter och ska bedömas  
i sin helhet var tredje eller fjärde år. Enklare anläggningar  
och verksamheter ska bedömas var sjätte till åttonde år.  
Undantaget är när en verksamhet genomgår en större  
förändring, då en ny riskbedömning eller en uppdatering  
måste genomföras.  

Sysav har en långsiktig tidplan för hur anläggningar  
och verksamheter ska riskbedömas för att uppfylla  

Huvudmomenten i en miljöriskbedömning är insam-
ling av underlag och inbokning av nyckelpersoner, en 
initial bedömning där förslag på risker listas, genomgång 
av anläggningen på plats då listan med risker komplet-
teras och konkretiseras, beslutsmöte med ansvarig chef 
och nyckelpersoner samt en avslutning då ansvarig mil-
jöingenjör följer upp de beslutade åtgärderna. 

Det systematiska arbetet är också strategiskt. Sysav 
arbetar efter en strategisk agenda, beslutad av styrelsen 
sommaren 2019, och i den är miljö och hållbarhet fullt 
integrerat. 

– I strategiska arbeten och beslut arbetar vi över avdel-
ningsgränserna för att öka möjligheter och förutsättningar 
för att göra det bästa för miljön. Ofta arbetar vi även 
externt, då samarbeten och extern expertis kan komplet-
tera vår interna kunskap. Tillsammans kan vi skapa bra 
samarbeten, hitta nya kunskaper och erfarenheter samt 
sprida goda exempel, avslutar Magnus Pettersson. 

Exempel på delar i det systematiska arbetssättet är lag-
bevakning, mätning och kontroll, tidiga riskanalyser i  
projekt, riskbedömning av anläggningar och utredningar  
av avvikelser. Till stor del handlar arbetet om att förebyg-
ga och minimera miljörisker i den löpande verksamheten. 

– Fokuserade miljöriskbedömningar är en central del  
i arbetet med att förebygga och minimera miljörisker  
i verksamheten. Det är ett arbetssätt som gör att vi får  
kontroll på våra risker och kan hantera dem på lämpligt  
sätt, säger Magnus Pettersson. 

Under en riskbedömning på en avfallsanläggning 

upptäcktes att det fanns risk för att vattenavrinning 

från ytan med metallskrot kunde nå ett dike som 

inte var kopplat till lakvattensystemet. Risken ingår 

nu i en större översyn av vattenhanteringen på 

anläggningen för att vidta en lämplig åtgärd. 
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Medarbetare 

Tillit ska prägla ledarskapet på Sysav 

HR-avdelningen har under året haft stort fokus på att implementera 
tillitsbaserat ledarskap. Parallellt har man också jobbat hårt med att 
stärka den strategiska kompetensförsörjningen. 

Det är en hel del som har förändrats på HR-sidan under 
de senaste åren. Sysav har anammat ett nytt arbetsätt med 
tydligare fokus på bland annat ledarskap och strategisk 
kompetensförsörjning och organisatoriskt jobbar Sysav 
efter en ny struktur, bättre anpassad efter verksamhetens 
behov. 

Under det gångna året har HR-avdelningen arbetat med 
tre fokusområden, ett arbete som kommer fortgå under 
2020. Det handlar om att tydliggöra HR-avdelningens roll 
i organisationen, att skapa förutsättningar för ett ledarskap 
som stärker helhetssyn och samarbete samt att utveckla och 
förstärka den strategiska kompetensförsörjningen. 

Och nyckelordet för att uppnå målen är tillit, menar 
HR-chef Jennie Kullberg. 

– Det allra viktigaste för oss har varit att jobba med 
ledarskapet och som en följd av det har vi börjat imple-
mentera ett tillitsbaserat ledarskap. Det handlar om att titta 
på vilka faktorer som skapar tillit och föra det vidare ut i 

organisationen. Grunden för hela arbetet är att forskningen 
tydligt visar att en organisation byggd på tillit också ger 
större arbetsglädje och bättre prestationer. 

HR-anställda har internutbildats och certifierats i de 

verktyg och metoder som används för att implementera 
ett tillitsbaserat ledarskap. Man har också tagit hjälp av 
en inhyrd konsult och arrangerat tre internat för närmare 
40 personer i Sysavs ledningsgrupper. Parallellt har en 
workshop hållits för ungefär hälften av de anställda. Den 
andra hälften ska få ta del av workshopen under 2020. 

– Tillitsbaserat ledarskap hänger väldigt väl samman 
med Sysavs värdegrund om att vi ska göra det tillsammans 
med ansvar och engagemang. I grunden handlar det om 
att vilja skapa förutsättningar för medarbetare och chefer 
att leva upp till värdegrunden och i förlängningen skapa 
en ännu bättre företagskultur och värderingar som stöttar 
Sysavs vision, säger Jennie Kullberg. 
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Könsfördelning i koncernen 

Totalt 333 

223 st 110 st 

Kvinnor Män 

Tjänstemän: 88st 101  st 

Kollektivanställda: 32st 146 st 

Friskvård 

Sysav 

Sysav Industri AB 

 285 094 kr

 185 246 kr 

Personalomsättning (fastanställda) 

6,5% Sysav: 

8,7% Sysav Industri AB: 

Sjukfrånvaro 

Sysav: 3,7% 

4,6% Sysav Industri AB: 

333Antal anställda: 

12Antal visstidsanställda/vikariat 

310 Antal heltidstjänster: 

Antal deltidstjänster: 28 

Åldersfördelning samtliga 

Totalt 333 
29 ÅR OCH UNDER 

22 st 

143 st 

50 ÅR OCH ÖVER 

168 st 

30–49 ÅR 

Kvinnor Män Könsfördelning 
Koncernlednings-
gruppen: 33% 67% 

Åldersfördelning tjänstemän 

29 år och under: 8 s t 

94  st 30–49 år: 

87 st 50 år och över: 

Åldersfördelning kollektivanställda 

29 år och under: 19 st 

30–49 år: 83 s t 

76 st 50 år och över: 

Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal. 
Sysav har en HR-policy som är fastställd av Sysavs styrelse 
och finns att läsa på sysav.se. 

https://sysav.se
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Värdegrunden förankrades – och bildsattes 

Tillsammans med ansvar och engagemang är orden som utgör 
Sysavs värdegrund. Nu har de fått ytterligare förankring bland 
de anställda och samtidigt blivit illustrerade av en konstnär. 

Vi gör det tillsammans med ansvar och engagemang. 
Så lyder Sysavs värdegrund, framtagen av ledningen  

och medarbetarna i ett gemensamt arbete. Under året  
bestämde man sig för att stärka detta viktiga motto   
ytterligare i organisationen.  

– Vi gjorde ett omtag för att förbättra förankringen i  
hela bolaget. Vi har tagit fram  nya texter för att förklara  
värdegrundens innebörd och dessutom låtit göra illus-
trationer för var och en av de tre delarna och en för den  
övergripande värdegrunden, berättar HR-chef Jennie  
Kullberg.  

Illustrationerna finns uppsatta i form av canvastavlor  
på Sysavs olika arbetsplatser samt i storformat i matsalen  
på huvudkontoret. 

De förmedlar värdegrundens budskap som lyder: 

• Ingen av oss är lika smart som alla vi tillsammans 

• Vi är ansvariga för det vi gör och det vi inte gör 

• Engagemang är det som förvandlar ett löfte 
till verklighet 

Arbetet med att förankra värdegrunden har gett resultat,  
berättar Jennie Kullberg.  

– Vi gör återkommande medarbetarundersökningar  
och vi har sett tydligt att det finns en större gemenskap  
kring värdegrunden och att förståelsen för den har blivit  
djupare och bättre.  
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Vi lever som vi lär 
Under året som gått har Sysav tagit fram och arbetat med  
aktiviteter som bidrar till ökad hållbarhet, ökat internt  
engagemang och en stolthet - allt för att skapa trovär-
dighet. Exempelvis har man tagit bort engångsartiklar i  
matsalen och i anläggningarnas kök samt skapat insikt  
kring hållbara presenter. 

– Sysav måste vara en föregångare kring hållbarhet,  
såväl internt som externt. Vi vill med detta arbete göra  
det enklare för alla medarbetare att göra bra, hållbara val,  
säger miljö- och hållbarhetsstrateg Paulina Luedtke som  
ansvarar för arbetet. 

– Vårt hållbarhetsarbete ska självklart vara en naturlig 
del av vår företagskultur, det handlar om vår trovärdig-
het, säger vd Peter Engström. 

20 tog examen från 
Sysavprogrammet 

20 medarbetare har under året deltagit i 
Sysavs utvecklingsprogram. 

Syftet med Sysavprogrammet är att ge fördjupad kunskap  
om bolaget och bättre förståelse för hur de olika delarna  
på Sysav hänger samman. Utbildningen som leds av Åsa  
Alvarö på HR omfattar sammanlagt nio dagar, varav två  
utgörs av praktik ute i verksamheten.  

Målgruppen för programmet är alla medarbetare som är  
intresserade av att utveckla sig själva samt bidra till före-
tagets utveckling. Medarbetare från alla personalgrupper  
är välkomna att ansöka. 

Under 2019 deltog 20 personer och sedan starten 2016 har  
52 personer deltagit i programmet. 
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Samhällsengagemang 
Sysav kan inte på egen hand bidra till att skapa världens mest 
hållbara region, för denna och kommande generationer. 
Därför vill vi stötta och dela med oss av kunskap till projekt 
och aktiviteter som strävar efter samma mål. 

Peppade unga 
entreprenörer 
Sysavs miljöpedagog Ann Nerlund var en av föreläsarna  
när Ung Företagsamhet drog igång UF-året den 19 sep-
tember. Inför en publik på 2 500 personer i Kristianstad  
Arena – bland dem 2 000 gymnasieelever – pratade Ann  
Nerlund om cirkulärt företagande, att jobba uppströms  
och om vikten av att tänka hållbart i alla led. 

– Hållbarhet ska vara kärnan i verksamheten.  
Affärsidén måste alltså vara hållbar i grunden och inte  
göra skada som man sedan försöker kompensera genom  
att till exempel plantera träd. Det går alltså inte att säga  
förlåt till planeten, säger Ann Nerlund. 

Hon lyfte sedan fram UF-företaget Rawstraw som ett  
gott exempel. De tillverkar sugrör av skånsk råghalm och  
vann bland annat Årets hållbara företag, en priskategori  
som Sysav är värd för, i samband med regionfinalen i  
Skåne i våras. De vann därefter pris som Årets UF-företag  
under SM i Ung Företagsamhet. 

Sysav + Malmö Opera 
= sant 
Sysav och Malmö Opera har inlett ett samarbete för att 
minska operahusets klimatavtryck. 

– Malmö Opera kontaktade oss och frågade om vi 
ville bli deras hållbarhetspartner. Det såg vi som en kul 
utmaning: att införa miljötänk utan att kompromissa med 
konstnärlig höjd, säger Sysavs vd Peter Engström. 

En bärande del i samarbetet är införandet av konceptet 
Gröna cirkeln som ska öka återanvändningen av rekvisita 
och dekor. 
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Kampanj ökade utsortering av matavfall 

Gör det inte svårare är en bred kampanj med ett tydligt 
budskap: det är både viktigt och enkelt att sortera sitt matavfall! 

Bakom kampanjen, som lanserades i februari 2019, står  
förutom Sysav även en rad kommuner, avfallsbolag och  
fastighetsbolag i Skåne och Västra Götaland samt Avfall  
Sverige. En av deltagarna var Sysavkommunen Skurup. 

– Vi har ganska länge legat mellan 37 och 43 insam-
lingsprocent när det gäller matavfall och vi har ju ett  
nationellt mål om att nå upp till 50 procent, så vi ville  
verkligen  göra något för att få fler att sortera  och bidra.  
Vi gick ut med kampanjen i februari i fjor, med info på  
sociala medier, informationsträffar för fastighetsägare  
och utskick till våra abonnenter, berättar Sara Östberg,  
energi- och klimatrådgivare på Skurups kommun.  

Budskapet är tydligt: det är enklare än du tror att sor-
tera ditt matavfall. Och det är viktigt. Det du slänger – allt  
från äppelskruttar till kaffefilter – är inte alls skräp, utan  
tvärtom en mycket värdefull resurs som kan förvandlas  
till biogas och biogödsel.  

– Kampanjen tycks ha gett viss effekt bland Skurups-
borna, berättar Sara Östberg. Efter att kommunen  
körde kampanjen så har insamlingen ökat med ett par  
procentenheter. 

Ny sajt tipsar om 
hållbara presenter 

Hållbara presenter – vad är det egentligen? 
Och hur ska du göra för att undvika att ge 
bort en massa onödiga prylar i julklapp och 
födelsedagspresent? 

I våras lanserade Sysav tillsammans med ägarkommu-
nerna sajten hallbarapresenter.se som fokuserar på just 
dessa frågor. 

– Det är viktigt att ändra perspektiv, fundera över 
konsumtionsmönster och våga tacka nej till onödiga gre-
jor. Presenter är bra att börja fundera på, eftersom det är 
prylintensivt och många gånger ger vi bort onödiga prylar 
som inte används, säger projektledare Jonna Ganslandt. 

På sajten kan du få råd om det mesta som rör presenter 
och hållbarhet och även få presenttips av tre experter, håll-
bart mode-experten Johanna Nilsson, matkreatören Malin 

Broman och antikspecialisten Carl-Henric Malmgren. 

https://hallbarapresenter.se
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Unga kockar prisades 
Årskurs 7 på Skanörs skola tog hem första priset i den  
tredje  upplagan  av  matsvinnstävlingen  Resterkocken.  ”De  
har inte bara lagat en härlig måltid, de har också involve-
rat butiker och förstått hur man kan förhindra matsvinn  
redan i butiken” hette det bland annat i motiveringen. 

Resterkocken är tävlingen som premierar krea-
tiva och välsmakande recept som minskar matsvinnet.  
Tävlingen startades 2017 av Sysav och ägarkommu-
nerna och har därefter spridit sig vidare. Nya deltagare  
i 2019 års upplaga var bland andra Nårab (Norra Åsbo  
Renhållningsaktiebolag), Kungsbacka, Svenljunga och  
Kristianstad kommun. Totalt deltog 28 kommuner. 

Sysav deltog i 
matsvinnsfestival 
Under Malmöfestivalen intog Sysav och Resterkocken  
Gustav Adolfs torg för att delta i en matsvinnsfestival.  
Ungdomar tävlade i en matlagningstävling med rester  
och räddad mat och allmänheten fick lämna in sina bästa  
restrecept och tävla om fina priser.  

Aktiviteten lockade hundratals  barn och vuxna och  
engagemanget i sociala medier var stort. 

DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2019 
(Antal personer) 

Totalt träffade vi 12 901 

Antal besökare på Sysavs anläggningar 4 373 

Antal besökare på externa föreläsningar 2 648 

Antal skolelever och studenter som har utbildats 3 240 

Antal besökare på olika events 2 640 
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White Monday 
som motkraft 
Sysav  var den 25  november  värd  för Malmös  officiella  
White Monday-event. White Monday grundandes av  
Henning Gillberg som en en motkraft till köpdagen Black  
Friday. Bland annat bjöds ett antal cirkulära aktörer in för  
att berätta om sin verksamhet. Besökarna var personer i  
Malmöregionen med ett intresse för hållbar konsumtion. 

Pant som gör dubbelt gott 
Drygt 190 000 kronor donerades under 2019 via Pantamera  
Express-automaterna på tre av Sysavs återvinnings- 
centraler. 

Pantamera Express är helautomatiska pantmaskiner  
som kan ta emot både PET-flaskor och aluminiumburkar  
och på kort tid sortera och räkna hundratals förpack-
ningar. Konsumenterna har möjlighet att skänka sina  
pantpengar till välgörande ändamål, vilket många valde  
att göra under 2019. Mottagaren var Läkare utan gränser,  
men under december kunde kunderna även välja att  
skänka pengar till Musikhjälpen.  

Behandlade mängder på Sysavs 

förbehandlingsanläggning för matavfall (ton) 

Mat- och livsmedelsavfall 

50 000 

25 000 

41 100 39 900 41 300 
0 2017 2018 2019 

Fettavskiljarslam 

20 000 

10 000 

18 800 21 200 22 800 
0 2017 2018 2019 

Totalt 

100 000 

50 000 

59 900 61 100 65 100 
0 2017 2018 2019 

Insamling av utsorterat matavfall sker i 13 av Sysavs  

ägarkommuner. Införandet har skett successivt  

och idag har de festa kommunerna obligatorisk  

utsortering. 

Fokus på återvinning 
i Almedalen 
Sysav stod värd för tre seminarier som totalt lockade  
drygt  500 besökare under 2019 års Almedalsvecka. Vd  
Peter Engström deltog i ett samtal tillsammans med bland  
andra Avfall Sveriges vd Tony  Clark  och miljöforskaren  
Åsa Romson under rubriken "Från avfall till resurs - vad  
krävs för ökad materialåtervinning?" 

Sysavs miljöpedagog Rustan Nilsson var med i pa-
nelen under ett seminarium med titeln "Vi måste prata  
allvar om prylsvinn" och fungerade sedan som moderator  
under ett gruppsamtal om hur Sverige ska kunna bli  
världsledande på textilåtervinning. 
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Forskning och utveckling 

Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB jobbar Sysav ständigt 
med att understödja forskning, utveckla nya metoder och projekt 
och bidra till att öka bolagets klimat- och miljönytta. 

Inom området forskning och utveckling är det främst pro-
jekten SIPTex och den nya slaggsorteringsanläggningen  
på Spillepeng som sticker ut under 2019 (båda projektet  
finns  beskrivna i separata texter i denna årsredovisning  
och hållbarhetsrapport). 

Båda projekten är också utmärkta exempel på hur det  
är tänkt att Sysav Utveckling ska arbeta. Det är projekt  
som har initierats på Sysav Utveckling och sedan succes-
sivt införlivats och förverkligats inom Sysav.  

– Vid en första anblick kan det verka som att det som  
görs på Sysav Utveckling ligger ganska långt ifrån den  
löpande verksamheten, men det är det som är vår styrka.  
Det lig ger i vårt uppdrag at  t job ba tätt med  forskarvärlden  
och tänka i flerårsperspektiv. Det är helt nödvändigt för  
ett företag som  Sysav, som vill jobba långsiktigt och ut-
vecklingsorienterat, menar Anders Persson, vd på Sysav  
Utveckling AB.  

SIPTex och slaggsorteringsanläggningen är dock  
bara två av flera projekt som löper parallellt  hos Sysav  
Utveckling. Här är ytterligare några exempel: 

DELAD ENERGI ÄR DUBBEL ENERGI 
Här har Sysav arbetet tätt tillsammans med flera andra 

aktörer, främst Malmö stad som initierat projektet för 
att optimera resursutnyttjandet i staden. Fjärrvärme där 
energi från förbränning används för att värma bostäder 
är kanske det tydligaste exemplet på det som kallas indu-
striell symbios, det vill säga när en aktörs restresurs blir 
en annan aktörs råvara. 

Det Vinnova-finansierade projektet är nu avslutat men 

arbetet fortsätter. De kontaktytor som har skapats mellan 
projektdeltagarna är en av de stora vinsterna, menar 
Anders Persson. 

– En positiv bieffekt har varit att de olika deltagarna kan 
prata med varandra mycket mer öppet. Vi har byggt upp 
ett ömsesidigt förtroende, och det tror jag är en väldigt 
bra start. 

STEPS 
Plastens påverkan på miljön är en allt viktigare fram-
tidsfråga och projektet STEPS har som mål att genom  
forskning och innovation hitta en process för hållbar  
produktion och återvinning/återanvändning av plast.  
Det MISTRA-finansierade projektet drivs genom Lunds  
tekniska högskola och kommer fortsätta under 2020. En  
ansökan om en fortsättning på projektet är inlämnad och  
förutsättningarna för att få den beviljad bedöms som  
goda. 

FOOD LOOP SYSTEMS 
Fortfarande slängs stora mängder mat – helt i onödan. I 
Interreg-projektet Food Loop Systems, som avslutades 
under 2019, samarbetade Sysav med en rad aktörer för att 
hitta nya innovativa metoder för att minska matsvinnet. 

– Stort fokus har legat på hur vi kan använda den 
verktygslåda som offentliga upphandlingar tillåter. Det 
är enorma summor som varje år handlas upp genom 
lagen om offentlig upphandling och en av tankarna är 
att man som offentlig aktör ska kunna fokusera på pro-
blemlösning snarare än bara en vara eller tjänst. Det kan 
ge väldigt innovativa och produktiva lösningar, förklarar 
Anders Persson. 
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Verksamhetsutveckling 

Ny strategisk agenda: avfall är en resurs 

Sysavs styrelse har antagit en ny strategisk agenda som pekar ut 
riktningen för företagets arbete under de kommande tio åren. 
En av de nygamla bärande idéerna i agendan är att avfall verkligen 
ska ses som en resurs – inte något som bara ska tas om hand. 

Den nya strategiska agendan har arbetats fram under 2018 
och 2019, genom ett brett samarbete mellan en rad olika 
avdelningar på Sysav. Den 14 juni klubbades agendan av 
Sysavs styrelse. 

– Vi började med att göra en scenarioanalys för att 
utröna vad som kommer påverka oss fram till 2030. 
Utifrån den bilden funderade vi över vilka utmaningar 
och möjligheter som vi kommer behöva förhålla oss 
till. Den stora utmaningen har förstås varit just detta, 
att titta långt framåt och skapa en framtidsbild av en 
bransch som är väldigt rörlig och föränderlig, förklarar 
Carina Eklund, avdelningschef för Sysavs avdelning för 
verksamhetsutveckling. 

Den strategiska agendan kan med fog kallas Sysavs 
viktigaste dokument. Det är med den som företaget kom-
mer välja inriktning och strategi för arbetet under de 
kommande tio åren. Den är också ett verktyg för bolaget 
att fokusera arbetsinsatserna och se till att alla drar åt 
samma håll. 

– Vår verksamhet är väldigt differentierad, det har 
alltid varit en utmaning för oss. Med vår nya strategiska 
agenda kan vi bli tydligare. Det är oerhört viktigt att alla 
i organisationen, oavsett vad man jobbar med, är bekanta 
med vår målbild och vår strategi. Alla ska förstå vad man 

själv kan bidra med för att vi ska uppnå målen, förklarar 
Carina Eklund. 

Enligt målbilden i agendan ska Sysav 2030 vara 
”Sveriges bästa samarbetspartner för kommuner samt 
Europas mest efterfrågade aktör inom hållbar resurshan-
tering”. Företaget ska gå från avfallshantering till hållbar 

resurshantering, från mottagare till förädlare och från en 
stor kundbas till en större. 

partnerskap och produktportföljer, att vidareutveckla en  
långsiktig energiåtervinningsaffär för regionens bästa,  
att maximera värde- och förtroendeskapandet i dagens  
verksamhet och affärer samt att säkerställa en fortsatt  
stabil ägargrund. 

I agendan har Sysav också slagit fast fyra huvudstra-
tegier. Det handlar om att utveckla kunddrivna affärer,  

– Jag skulle vilja säga att en av de största förändring-
arna är vårt nya mindset – att i ännu större utsträckning  
uttrycka att vi ser avfall som en resurs och inte bara avfall  
som ska omhändertas. Vi skriver in i agendan att vi ska  
gå från mottagare till förädlare. För många kanske det är  
en självklarhet, men att till exempel få ett  styrelsebeslut  
på detta är viktigt för vår framtid och påverkar vilka  
val vi kommer att kunna göra, säger Paulina Luedtke,  
processägare för den strategiska agendan. 
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Nytt passersystem gillas 
av både medarbetare 
och kunder 

För att förbättra arbetsmiljön för sina med- 
arbetare har Sysav infört passersystem på   
alla sina återvinningscentraler. Både kunder  
och medarbetare är positiva till förändringen.  

Under de senaste åren har det förekommit både stölder  
samt hot och våld riktade mot personal på återvinnings-
centralerna. För att komma till rätta med problemen  
har Sysav testat en rad olika åtgärder och i decem-
ber 2019 införde man passersystem på samtliga sina  
återvinningscentraler.  

– Över lag har det varit ett väl genomfört projekt,  
genomförandet gick alldeles utmärkt. Vi har fått in få  
klagomål från våra kunder, nästan inga alls faktiskt. Folk  
förstår när vi förklarar varför det var nödvändigt att  
införa systemet, säger Lars Carrick, tillförordnad  operativ  
chef.  

Passersystemet är enkelt och kundvänligt. Som pri-
vatperson stoppar du bara in ditt körkort i en terminal,  
blir registrerad och kan sedan köra in på anläggningen  
precis som vanligt. För företagarna finns det möjlighet att  
antingen betala direkt på plats eller skaffa ett kundkort  
och betala med faktura.   

Nöjdast med  nyordningen  är  sannolikt Sysavs  med-
arbetare på återvinningscentralerna, säger Lars Carrick.  

– Det har fallit väl ut, både hot, våld och stölder  
har minskat drastiskt sedan passersystemet infördes.  
Reaktionerna från medarbetarna har varit väldigt posi-
tiva. De har väntat länge på det här och är glada att det  
nu är på plats.  

Flera vinster med 
webbaserad avfallskontroll 

Det webbaserade verktyg för avfallskontroll 
som infördes 2018 har förbättrat 
arbetsmiljön för de anställda, ökat 
intäkterna och samtidigt gett en större 
kontroll på det avfall som lämnas in. 

Det var hösten 2018 som enheten för avfallskontroll star-
tade ett projekt för att effektivisera dokumentation, statis-
tik och uppföljning, men också förbättra rutinerna kring  
avvikelserapporteringen. Arbetet ledde fram till att ett  
helt nytt webbaserat verktyg togs i bruk i december 2018. 

Det nya verktyget har i grunden förändrat de anställ-
das sätt att arbeta med statistik och uppföljning. Eftersom  
verktyget pratar med Sysavs statistikprogram så kan all  
information som  behövs  för eventuella uppföljningar  
hämtas därifrån.  

Dokumentationen vid avvikelser sker numera snabbt  
och smidigt i verktyget och risken för kvalitetsskillnader  
har minskat avsevärt. Verktyget har också ökat effektivite-
ten. Tidigare gjordes cirka 800 kontroller i månaden, idag  
ligger den siffran på mellan 1 100 och 1 200.  
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Arbetsmiljön för våra 
medarbetare och 
samarbetspartners är 
alltid i fokus. 
Sysav tar arbetsmiljöfrågor på största allvar och är noga  
med att se till att alla faktorer som påverkar de anställda,  
fysiskt, psykiskt och socialt, fungerar bra och följs upp.  
Detta görs bland annat inom ramen för vårt arbetsmiljö-
ledningssystem. Sysav arbetar förebyggande genom att  
kartlägga och motverka risker i arbetsmiljön, utreda alla  
allvarliga tillbud, åtgärda eventuella problem och sedan  
följa upp arbetet så att vi kan bli ännu bättre. 

Under 2019 har totalt 19 olyckor drabbat medarbetare  
på Sysav, varav två drabbade externa entreprenörer eller  
inhyrd personal. Merparten av dessa olyckor var lindriga  
och ingen klassades som  allvarlig. De vanligaste inrap-
porterade incidenterna var skada på hand, huvud eller  
fot samt fallskada. Därutöver har fyra fall av hot och  
ett fall av hot och våld riktats mot Sysavs medarbetare.   
I dagsläget finns ingen möjlighet att följa upp statistik  
för tillbud inom verksamheten, men under 2020 kommer  
ett nytt datasystem införas, vilket möjliggör detta inom  
en snar framtid. 

För att säkerställa att Sysavs medarbetare har den  
kompetens som behövs för att driva ett gott arbetsmiljö-
arbete, ordnar vi regelbundet utbildningar inom området.  
Detta görs bland annat genom den introduktionsutbild-
ning som nyanställda ska genomföra. För de externa med-
arbetarna finns en webbaserad utbildning om arbetsmiljö  
och ansvar. För att bli certifierad krävs godkänt både på  
den övergripande utbildningen för arbetsplatsregler samt  
på utbildningen för den aktuella arbetsplatsen. 

Det är viktigt att Sysavs medarbetare mår bra.  
Förutom att erbjuda friskvård och olika former av trä-
nings- och friskvårdsaktiviteter till alla anställda har  
Sysav valt att även erbjuda hälsoprofilbedömningar i  
företagshälsovården. 

IT-satsning ger 
ökad säkerhet 
Det omfattande arbetet med att förnya Sysavs hela tek-
niska IT-infrastruktur inleddes under hösten 2019. Syftet  
med projektet var att få en stabilare och bättre teknisk  
infrastruktur, inklusive en ny servermiljö och ett nytt  
kontorsnätverk. Det senare innefattar även fiber till åter-
vinningscentralerna vilket var en förutsättning för de  
nya passersystemen som infördes där under året. Nya  
servrar kommer att placeras på två olika platser, vilket  
ökar driftsäkerheten.   

Större precision med 
nytt fnansverktyg 
En ny modell  för femårig finansiell  planering har  
tagits  i  bruk på  Sysav.  Modellen  kan  visa  förändringar  
i  kostnader,  intäkter  och  resultat och  innehåller  mer  
detaljerad  data  och erbjuder  alltså  ett mer  precist  
verktyg för exempelvis  analys  av  nyckeltal  och  
kontroll  av  lönsamhet över tid. 

Resultaten kan utgöra grund för strategiska diskus-
sioner och ge underlag när bolaget fastställer mål och  
handlingsplaner. 
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Genom en tydlig styrning av verksamheten  
och kontinuerlig uppföljning säkerställer Sysav  
att de olika aktiviteter genomförs på rätt sätt.  
Läs mer om våra externa policyer på sysav.se 

Sysavs policyer 

POLICY SYFTE UPPFÖLJNING/KONSEKVENS ANSVAR 

Dataskyddspolicy Att skydda insamlade personuppgifter. Sysav ser till att skydda personuppgifterna och att behand -
lingen följer både gällande dataskyddsregler och interna  
rutiner. Ett dataskyddsombud granskar att dessa regler  
följs. Klagomål kan anmälas skriftligen till dataskyddsom -
budet. 

Ekonomi   
och inköp 

Finansiell riskpolicy Att skapa en koncerngemensam plattform för att  
identifera, analysera, bedöma, mäta och kontrol -
lera de fnansiella risker Sysav är exponerad mot. 

Det åligger respektive avdelningschef och operativt  
ansvarig att ha kännedom om och anpassa sitt fnansiella  
risktagande efter det av styrelsen och vd satta riskman -
datet. Vd är dock ytterst ansvarig för att det satta  
riskmandatet efterlevs.  

Ekonomi   
och inköp 

HR-policy Att tydliggöra förväntningar och ansvar inom  
väsentliga områden för ledning och medarbetare  
inom Sysav.  

Sysav arbetar målmedvetet och strukturerat för att  
ständigt följa upp och utveckla arbetet, i samarbete mellan  
ledare och medarbetare. Sysav erbjuder möjligheten att  
agera whistle -blower. 

HR 

IT-policy Att skydda Sysavs verksamhet, kunder, partners,  
medarbetare och andra intressenter genom att  
reglera hur IT -resurserna används för företagets  
verksamhet. 

Användaren rapporterar omgående upptäckta fel eller  
andra störningar i IT -resurserna till IT -enheten för lämplig  
åtgärd. Kontinuerlig övervakning och loggning görs på  
Sysavs IT -resurser. 

Verksamhets -
utveckling 

Kommunikations -
policy 

Att skapa förutsättningarna för ett öppet kom -
munikationsklimat där ledare och medarbetare  
känner ansvar för att kommunicera - ofta och  
gärna. 

Inom Sysavkoncernen fnns en tydlig ansvarsfördelning för  
vem som får och kan uttala sig inom olika verksamhets -
områden. En plan för kriskommunikation är framtagen och  
testas samt utbildas i årligen, enligt rutin. 

Kommunikation 

Kvalitetspolicy Att leverera kvalitet innebär leverans enligt  
kundbehov och överenskommelse. Sysav är hela  
tiden öppna för nya sätt att göra vår verksamhet  
bättre för våra kunder, intressenter och för  
varandra internt. 

Sysav sätter mål som är relevanta för kunder och intressen -
ter och hjälper till att förstå vad som krävs för att bli ännu  
bättre. Detta görs bland annat genom att mäta, följa, lära av  
erfarenheter samt omsätta denna kunskap i arbetssätten. 

Verksamhets -
utveckling 

Miljöpolicy Att erbjuda en säker och trygg avfallshantering,  
där återanvändning, återvinning av material och  
energiutvinning maximeras på ett kostnadseffek -
tivt sätt med miljö- och resurshushållning i fokus. 

Sysav utvecklar regelbundet sitt sätt att arbeta för att  
ligga i framkant och uppnå ständiga förbättringar. Arbetet  
präglas av öppenhet och transparens och miljöfrågorna är  
integrerade i alla delar av verksamheten. I Sysavs verksam -
het tillämpas försiktighetsprincipen och i verksamheten tas  
det hänsyn till bästa möjliga teknik för att minska påverkan  
på omgivningen. 

Verksamhets -
utveckling 

Policy för   
samhälls - 
engagemang 

Sysavs verksamhet utgör en viktig samhällsfunk -
tion. Därför har vi valt att utöver vår dagliga  
verksamhet även engagera oss genom att stötta  
andra och dela med oss av vår kunskap. 

Sysavs samhällsengagemang redovisas för styrelsen en gång  
per år, fördelat på områdena Sponsring och samarbetspart -
ners, Gåvor och donationer samt Kunskapsdelning. 

Kommunikation 

Säkerhetspolicy Att hantera risker med syftet att förebygga  
skador, ohälsa, intrång och skador på den yttre  
miljön. 

För Sysav är det en självklarhet att följa lagar och andra  
krav som ställs på oss och vi underlättar för alla som vistas  
på våra arbetsplatser att förstå och följa våra regler. 

Verksamhets -
utveckling 

Intern   
uppförandekod 

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa  
och säkra verksamhetsutveckling samt upprätt -
hålla höga etiska standarder. 

Uppförandekoden gäller alla som representerar Sysav, från  
styrelsemedlemmar och medarbetare till praktikanter och  
andra som har tillfälliga uppdrag. Varje medarbetare har  
ett ansvar att ha kunskap om vad uppförandekoden innebär  
och att tillämpa den i sitt arbete. 

HR 

Uppförandekod för  
leverantörer 

Att skydda mänskliga rättigheter, främja  
rättvisa och säkra anställningsförhållanden, ha en  
ansvarsfull hantering när det gäller miljöfrågor  
samt upprätthålla höga etiska standarder. 

Uppförandekoden gäller alla leverantörer och dess  
underleverantörer, och innehållet i koden ska respekteras  
och följas. Leverantörer och dess underleverantörer är  
skyldiga att känna till vad uppförandekoden innebär och  
tillämpa den i utförande av samtliga uppdrag och/eller  
leveranser till Sysav. 

Ekonomi   
och inköp 

Upphandlings- och  
inköpspolicy 

Att staka ut den riktning som Sysav eftersträvar  
– för att hushålla med Sysavs fnansiella medel  
och vara en föregångare på vägen mot ett hållbart  
samhälle. 

Policyn omfattar alla Sysavs inköp av varor, tjänster och  
entreprenader. 

Ekonomi   
och inköp 

https://sysav.se
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Sysavs 
riskhantering 

Sysav är liksom andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet.  
Arbetet med att identifera, bedöma och hantera riskerna görs fortlöpande och syftar  
till att säkerställa att verksamheten löper som planerat och skapar planerat värde.  
Risker i verksamheten defnieras som tänkbara händelser som medför osäkerheter för  
verksamheten, dess processer, medarbetare, planerade resultat, fnansiella ställning eller  
osäkerheter i påverkan på omvärld, kunder eller andra intressenter. Sysavs riskhantering  
innebär att verksamheten bättre kan förebygga och vid behov hantera oönskade  
händelser. Väl hanterade risker ökar koncernens handlingsutrymme och kan även  
vändas till möjligheter för verksamheten. 

SYSTEMATISK RISKHANTERING 
Sysav  har  under  2018  och  2019  infört arbetet med  en  struk-
turerad riskhantering inom samtliga identifierade områden  
för risker i verksamheten. Riskhantering är ett systematiskt  
sätt att identifiera, analysera, följa upp och agera före-
byggande på koncernens risker, samt mildra effekterna om  
oönskade händelser ändå inträffar. Riskhanteringsarbetet  
är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet med  
intakt värdeskapande, intjäningsförmåga och lönsamhet.  
Riskhantering är därför en del av koncernens strategi- och  
affärsplanering samt uppföljning. Sysav bedömer risker  
utifrån sannolikheten att något händer och de konsekven-
ser som uppstår om det inträffar.  

Riskhanteringen utgår från Sysavs policy för styrning 
och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin 
och den finansiella riskpolicyn. Sysavs styrelse är ytterst 
ansvarig för styrningen av arbetet med riskhantering. 
Företagsledningen säkerställer genom Riskkommittén och 
dedikerade roller i riskarbetet att det finns ett etablerat 
och funktionellt arbetssätt för riskhantering i alla led 
i organisationen. 

Risksamordnare och deras team av sakkunniga iden-
tifierar och analyserar olika typer av risker i de olika  
delarna av verksamheten. Utifrån detta agerar ansva-
riga i verksamheten på de risker som behöver hanteras  
aktivt. Riskbedömningarna utgör basinformationen om  
riskerna i verksamheten, där risker som kräver ledningens  
uppmärksamhet och uppföljning rapporteras vidare till  
Riskkommittén. Här möter riskteamens bedömningar  
ledningens övergripande och strategiska perspektiv på  
verksamhetens risker.   

Riskkommittén fokuserar på de operativa, finansiella,  
strategiska och regelstyrda riskerna vid olika tillfällen  
under året. Sammantaget ska arbetssättet ge rätt förutsätt-
ningar att fatta välgrundade beslut om hantering av risker  
och risktagande  i alla led  och  perspektiv  av  verksamheten.  
De risker som bedöms ha störst potentiell inverkan på kon-
cernens värdeskapande, intressenter, mål och utveckling  
samlas i koncernens konsoliderade riskbild.  



 STRATEGISKA 
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OLIKA TYPER AV RISKER 
Sysav arbetar utifrån fyra övergripande typer av risker, för att säkerställa att alla avgörande risker för   
verksamheten ska fångas upp och hanteras. Inom varje övergripande typ av risk finns ett antal huvudrisker.  

REGEL 
EFTERLEVNADS 

RISKER 

Strategiska risker påverkar Sysavs  
förmåga att långsiktigt kunna skapa  
värde utifrån intressentkrav, upp-
rätthålla framtida intjänandeförmå-
ga och lönsamhet, attrahera rätt  
kompetens, nå de övergripande  
verksamhetsmålen och säkerställa  
den långsiktiga utvecklingen av  
affären. Hantering av strategiska  
risker handlar om att i tid se och  
agera på hot mot verksamheten  
samt att fånga möjligheter för en  
framtida stärkt position.  

Operationella risker inkluderar allt  
som kan påverka Sysavs förmåga  
att planenligt leverera tjänster,  
material, energi och andra nyt-
tigheter utifrån dagens behov och  
krav från kunder och intressenter,  
och därigenom upprätthålla  
förväntat resultat för verksamhe-
ten. Detta omfattar risker kopplat  
till anläggningar, processer, system,  
miljöpåverkan, arbetsmiljö, avfalls- 
och materialföden, upphandlingar,  
leverantörer, kommunikation, 
arbetssätt, leveranser, med mera.  

Finansiella risker kan påverka  
Sysavs fnansiella ställning och  
omfattar alla de risker som  
kan ge effekter på balans- och  
resultaträkning, såsom kredit-
risker, likviditetsrisker, prisrisker,  
ränterisker, valutarisker,  
försäkringsrisker, med mera.  

Regelefterlevnadsrisker kan  
påverka Sysavs förmåga att  
skydda koncernens värden och  
verksamhet. De kan innebära hot  
mot koncernens fnansiella ställ-
ning, anseende eller fortlöpande  
verksamhet och omfattar risker  
kopplade till krav i lagstiftning,  
tillstånd, med mera. 

RISKRESPONS – VERKSAMHETENS SVAR PÅ IDENTIFIERADE RISKER 
Identiferade risker ska hanteras om de kan äventyra en fortsatt kontinuerlig, lönsam och hållbar verksamhet. 
Sysav svarar upp mot identiferade risker på olika sätt: 

Balansera  – Sysav balanserar  
mellan hot mot affären och möjlig  
avkastning, utifrån vald strategisk  
inriktning   

Förebygg  – Sysav förebygger  
störningar mot en kontinuerlig  
och lönsam verksamhet och väger  
kostnader för ökad säkerhet mot  
riskers möjliga konsekvenser och  
sannolikhet  

Förbered – Sysav förbereder sig 
och mildrar konsekvenserna för 
sådant som ligger utanför Sysavs 
kontroll, till exempel svängningar 
i konjunkturen eller kommande 
förväntad lagstiftning 

Riskhantering enligt COSO och ISO 
Sysav arbetar med risker utifrån det internationellt erkända COSO-ramverket, där riskhantering är en av delarna  
för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker därigenom arbetet med intern kontroll samt defnierar olika typer av  
risker som påverkar verksamheten. Riskhantering är även en central komponent i ISO-standarderna för kvalitet,  
miljö och arbetsmiljö. Koncernens riskhantering är en därför en integrerad del i verksamhetssystemet, som är  
certiferat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. 
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Strategiska risker 

FORSKNING OCH  
UTVECKLING 

Avser risker för att säkerställa   
att rätt forsknings- och utveck-
lingsinitiativ bedrivs i enlighet med  

Sysavs strategiska agenda, regionens kretsloppsplan med avfallsplaner  
och att relevanta intentioner i nationella och internationella organ  
innehålls (t ex EU:s mål om cirkulär ekonomi och FN:s Agenda 2030). 

Riskrespons:  Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB säkerställer  
koncernen en aktiv omvärldsbevakning samt deltagande i de mest   
relevanta initiativen för att utveckla ett hållbart samhälle. Sysav   
Utveckling fnns representerat i koncernledningsgruppen och dess  
styrelse består av en delmängd av Sysavs styrelse.  

MARKNADS- OCH   
KAPACITETSRISKER 

Avser risken att Sysav inte  
erbjuder attraktiva produkter och  
tjänster till sina ägarkommuner  

och/eller övriga verksamhetskunder. Avser även risken att erbjudna  
kundtjänster inte kan levereras på grund av kapacitetsbrister på åter-
vinnings- eller behandlingsanläggningarna. 

Riskrespons: Sysavs förtroende som en aktör med ett långtgående  
samhällsansvar stärks genom att företaget strävar efter att skapa   
långsiktiga och hållbara lösningar. Sysav har även en konkurransfördel   
då man kan erbjuda en helhetstjänst med mottagningsmöjligheter för   
allt avfall. Risken minimeras genom att bolaget löpande genom en aktiv  
kunddialog stämmer av framtida förväntningar i relation till sin behand-
lingskapacitet och framtida investeringar.  

PERSONALRISKER 
Avser risker kopplade till  
utmaningar att kunna attrahera,  
rekrytera och behålla rätt  

medarbetare och kompetens för att upprätthålla förtroendet som en  
samhällsviktig aktör och en attraktiv arbetsgivare. 

Riskrespons: Sysav arbetar med att engagera medarbetare och ledare   
på följande sätt:  
• Utveckla en stark företagskultur som bygger på vår värdegrund 

(Tillsammans med ansvar och engagemang) 
• Erbjuda interna utvecklingsmöjligheter 
• Säkerställa och främja ett tillitsbaserat ledarskap 
• Skapa förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten 
• Bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, t ex genom att skapa 

ett attraktivt personalerbjudande och en kvalitetssäkrad 
rekryteringsprocess som präglas av positiva kandidatupplevelser 

INTRESSENT- OCH  
KOMMUNIKATIONSRISKER 

Sysavs verksamhet baseras på ett 
grundläggande förtroende från 
koncernens intressenter. Bristfäl-

lig kommunikation innebär en risk att inte kunna upprätthålla detta 
förtroende. Risker som avses är bl a risker kopplade till en förändrad 
syn på cirkulärt tänkande, material- och energiåtervinning som påverkar 
Sysavs roll, uppdrag och affärsmodell. 

Riskrespons: Sysavs kommunikation är direkt knuten till koncern-
ledningen, vilket säkerställer öppenhet, transparens och tydlighet i all 
intern och extern kommunikation. Sysav arbetar också med bearbetning 
av intressentlandskapet för att utbilda och påverka intressenter samt 
med SWOT- och omvärldsanalyser som input till strategiplaneringen 
och affärsmodellen. 

Operationella risker 

ANLÄGGNINGSRISKER 
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 besiktningsprogram, en 
kontinuerlig kontroll av tillstånd och ett effektivt underhåll. Ett väl avvägt 
försäkringsskydd har tecknats för att minska konsekvensen om ett 
driftavbrott skulle inträffa. 

ARBETSMILJÖ- OCH   
SÄKERHETSRISKER 

Sysav har ett stort antal risker  
som kan skada såväl medarbetare  
som bolaget och dess tillgångar.  

Exempel på risker kan vara inandning av gaser och damm, exponering  
av kemikalier och trafkolyckor.  

Riskrespons: Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet för Sysav.  
Vi jobbar intensivt med våra riskbedömningar för att förebygga olyckor.  
Sysav arbetar systematiskt för en hållbar arbetsmiljö för medarbetaren.  
Det genomförs regelbundna medarbetarundersökningar, skyddsronder  
och utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Samverkan med de fackliga  
organisationerna kring medarbetarfrågor sker regelbundet. 

IT -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, användaradministration, IT-drift och  
IT-säkerhet samt minimera risken för dataintrång. 

LEVERANTÖRS- OCH  
INKÖPSRISKER 

Avser risker med att varor och  
tjänster inte köps in till rätt pris  
och kvalitét, att leverantörsmark-

naden är begränsad vilket kan påverka möjligheten att byta leverantör vid  
problem, samt att kritiska leverantörer får fnansiella eller andra typer av  
svårigheter och således inte kan leverera varor och tjänster. 

Riskrespons: Sysav har under 2018 implementerat ett inköpssystem som 
säkerställer att varor och tjänster köps in av avtalade leverantörer till rätt 
pris och kvalitét. Sysav strävar efter att kontinuerligt förbättra sin 
leverantörskedja och sina leverantörers arbete genom kategoristyrning 
samt utvärdering och uppföljning av leverantörer, varor och tjänster. 
Då inköpssystemet används fullt ut har vi möjlighet att följa dessa 
parametrar för att aktivt f inna avvikelser och proaktivt arbeta 
tillsammans med leverantörerna genom kategoristyrning. 

MILJÖRISKER 
Sysavs verksamhet medför 
miljörisker såsom oförutsedda 
utsläpp av skadliga ämnen till 

luft, vatten och mark som kan påverka miljö och omgivning negativt. 

Riskrespons: Sysav har ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för 
att förebygga och minimera våra miljörisker. Vi genomför djupgående 
miljöriskbedömningar av verksamheten med fokus på våra anläggningar 
där vi tar fram en detaljerad riskbild och beslutar om lokala åtgärder. 
Resutatet av miljöriskbedömningarna tillsammans med avvikelsehantering 
och revisioner ger även en övergripande bild över risker och trender för 
Sysavs samlade verksamhet. Utifrån analys av den övergripande bilden 
prioriteras åtgärder som berör hela avdelningar eller hela koncernen. 

KVALITETSRISKER 
Avser risker för att Sysav inte kan  
uppfylla kunders  krav på leveranser  
samt risker för att produktivitet,  

mål och planerade resultat i Sysavs processer inte kommer att uppfylla  
förväntningar. 

Riskrespons: Sysav har under året etablerat processorienteringen av  
verksamheten. Metoder för kartläggning, analys, mätning och förbättring av  
processer, inklusive hantering av risker kopplat till processerna, tillämpas. 
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PROJEKTRISKER 
Inom Sysav bedrivs ett stort antal  
projekt för att utveckla verksam-
heten. Flera komplexa framtids-

frågor riskerar att inte få den för verksamheten nödvändiga framdriften,  
på grund av sin komplexitet och sina många framtidsscenarion. Det fnns  
även en risk att organisationen i sitt utvecklingsbehov belastas med för  
många och för ostrukturerade genomförande projektinitiativ. Båda dessa  
riskerar förmågan att skapa ett bra och effektivt resultat och därmed  
verksamhetens framtida marknadsposition.  

Riskrespons: En systematik med standardiserat arbetssätt och  
projektstyrning för strategiska utredningar tas fram, implementeras och  
kvalitetssäkras i verksamheten. 
En mer strukturerad process för genomförande, prioritering och styrning  
av projekt tas också fram, vilken implementeras och kvalitetssäkras   
i verksamheten.  

BRÄNSLERISK 
Avser risken att brännbart avfall 
inte fnns att tillgå som krävs för 
att fylla Sysavs behov. Exempelvis 

att vid varje tillfälle ha tillgång till de volymer brännbart avfall eller andra 
insatsvaror för optimalt kapacitetsutnyttjande av avfallskraftvärmeverkets 
olika förbränningslinjer. 

Riskrespons: Behovet och tillgången av brännbart avfall stäms löpande 
av i nära samarbete mellan marknad och operationen. Till exempel 
består Sysavs bränsleportfölj av kontrakt med olika löptider av inhemskt 
avfall, samt avfall från andra länder. 

Finansiella risker 

FINANSIELL  
RAPPORTERING 

Avser risker kopplade till felaktig 
fnansiell rapportering. 

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

Med likviditetsrisk avses risken   
LIKVIDITETS- OCH  

att Sysav får problem med att  
FINANSIERINGSRISKER 

möta dess åtagande relaterade   
till koncernens fnansiella skulder. Då fnns risken att Sysav inte kan  
uppbringa tillräcklig fnansiering 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 fnansiell planering 
där fnansieringsbehovet fastställs på medellång och lång sikt. Detta 
medför att fnansiering sker till en rimlig kostnad. 

FÖRSÄKRINGSRISKER 
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 
fnns 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. 

KREDIT- OCH  
MOTPARTSRISKER 

Sysavs affärsmodell ger upphov till 
många olika typer av motparter. 
Kreditrisk eller motpartsrisk avser 

risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. 

Riskrespons: Hantering av kredit- och fnansiell motpartsrisk sker genom 
kontroller av Sysavs motparter via bland annat kreditbedömningsinstitut, 
där Sysav strävar efter att endast arbeta med kreditvärdiga motparter. 

PRISRISKER 
Priser för olika tillgångsslag 
(insatsvaror, försäljningsprodukter 
med mera) kan variera och ge 

upphov till svängningar på balans- och resultat räkning. 

Riskrespons: Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag, 
t ex återvunna material, elcertifkat, el, fjärrvärme och utsläppsrätter med 
syfte att identifera eventuella prissäkringsbehov. Förutom ett långsiktigt 
kontrakt som reglerar fjärrvärmepriser har Sysav påbörjat en prissäkring 
för både el-och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna instrument 
beskrivna i den fnansiella riskpolicyn. 

RÄNTERISKER 
Rörelser i räntenivåer kan 
negativt påverka Sysavkoncernens 
nettovinst och kassaföde samt 

värdet på fnansiella tillgångar och skulder. 

Riskrespons: Ränteriskerna hanteras genom att upplåning sker 
via räntebindning med varierande löptid. Finansiell säkring genom 
derivatinstrument görs i enlighet med fnansiell riskpolicy. 

VALUTARISKER 
Sysav är exponerat för valutarisker 
när leverantörer och kunder 
handlar i annan valuta än SEK. 

Ofördelaktiga förändringar i valutakurser kan negativt påverka Sysavs 
fnansiella resultat och kassaföde samt värdet på fnansiella 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 fnansiell riskpolicy. 

Regelefterlevnadsrisker 

LEGALA RISKER 
Avser risker med efterlevnad samt 
identifera förändring av lagar, 
förordningar och direktiv, vilket 

påverkar Sysav och Sysavs tillstånd att verka på avfallsmarknaden. 

Riskrespons: Efterlevnad av lagar, förordningar och direktiv säkerställs 
genom ett kontinuerligt juridiskt arbete som fångar upp juridiska risker 
i verksamheten. När det gäller förändringar av lagar, förordningar och 
direktiv genomförs omvärldsanalys och lagbevakning. Det görs för att 
identifera förändringar och på så sätt säkerställa god handlingsberedskap. 
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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 2019 på sidorna 5-41 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation 

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av 
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig 
grund för mitt uttalande. 

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Helsingborg den 17 mars 2020 

Rose-Marie Östberg 
Auktoriserad revisor 
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Förvaltningsberättelse Sysav 
Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187–0410), 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31. 

Sysav 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, Staffanstorp, Svedala, Tome-
lilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Moderbolagets verk-
samhet omfattar hantering och behandling av hushålls-
avfall från Sysavs ägarkommuner, samt insamling av 
hushållsavfall i Lomma, Svedala och Kävlinge. Sysav 
Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, 
samt även brännbart hushållsavfall, från kommuner och 
områden utanför Sysavs ägarkommuner. Sysav Utveck-
ling AB är koncernens utvecklingsbolag som finansierar 

och driver projekt i syfte att utveckla och förbättra nya 
och befintliga metoder och tekniker inom avfallshante-
ringen. I Sysavkoncernen ingår intressebolagen ÅGAB 
Syd AB, KS Recycling AB och Carl F AB. 

Styrelsen i Sysav har under 2019 haft sex ordinarie samman-
träden. Viktiga beslutsärenden i Sysavkoncernen har varit: 

• Strategisk agenda 

• Budget 2020 

• Förändrad avgiftsmodell för ägarnas behandlingsavgifter 

• Ägarkommunernas behandlingsavgifter för 2020 

• Beslut om investering i textilsorteringsanläggning 

• Tilläggsavtal avseende fjärrvärmeleveranser 

• Uppdatering av policyer 

AVFALLSMÄNGDER OCH ENERGIVOLYMER 
Koncern 
Under 2019 tog Sysavkoncernen emot och behandlade 
887 147 ton (813 951) avfall, en ökning med cirka 73 000 ton. 
I koncernen förbrändes under året totalt 564 256 ton 
(543 318) avfall. 

All återvunnen energi nyttiggjordes, dels genom försälj-
ning av producerad värme till E.ON och el till Nordpool, 
dels nyttjade Sysav egenproducerad energi i anläggning-
arna. Värmeleveransen uppgick till 1 465 GWh (1 369) och 
elleveransen till 190 GWh (171). Tillgängligheten i anlägg-
ningen har under året legat på 95,4 procent (95,4). 

Mängden matavfall från hushåll, butiker, restauranger 
och storkök ökade till 65 080 ton (61 620). Mängden in-
samlat farligt avfall i koncernen ökade och uppgick till 
41 457 ton (39 105). 

Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, slam 
och farligt avfall som deponerades minskade till 14 570 ton 
(19 539). 

Totalt återvanns 46,5 procent (43,6) av det inkommande 
avfallet i koncernen som material, och 52 procent (54) som 
energi. Totalt minskade andelen som deponerades, till 
1,6 procent (2,4). 

Sysav 
Under 2019 tog Sysav emot 413 431 ton (401 129) avfall, en 
ökning med drygt 12 000 ton. Vidare har 7 507 ton 
(6 443 ton) farligt avfall tagits emot. Farligt Avfall-bilen 
har tagit emot 15,1 ton (13,2) avfall och via Samlaren har 
21,6 ton (21,4) avfall inkommit. 

Från hushållen inkom 37 700 ton (36 030) matavfall. Detta 
motsvarar mer än 50 procent av insamlat matavfall. 

Antalet besökare på återvinningscentralerna ökade något 
och totalt lämnade 2 182 496 besökare (2 042 309) 181 597 
ton (169 262) avfall. Återbyggdepån, som drivs genom ett 
samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvalt-
ning, tog emot totalt 2 508 ton (2 209 ton) bygg- och riv-
ningsmaterial för återbruk. 

Totalt producerade varje invånare i Sysavs ägarkommuner 
486 kg (482) avfall, inklusive det grovavfall som lämnas 
till återvinningscentraler. Kommunernas insamling av 
hushållsavfall utgjordes av 250 kg (256) per person och 
mängden avfall som lämnades in på en återvinningscentral 
ökade till 236 kg (226). I kretsloppsplanen finns ett mål om 
att restavfallet från hushållen ska minska, vilket det också 
gjorde under året, från 191 kg till 181 kg. Målet är att år 
2020 endast ha 175 kg restavfall per person i regionen. 

Sysav Industri AB 
Mängden mottaget avfall uppgick till 473 716 ton (412 822). 
Farligt avfall från industrier utgjorde 33 950 ton (32 662). 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Ny styrelse 
En ny styrelse valdes vid ordinarie årsstämma den 26 april. 
Göran Holm (M) valdes till ny ordförande och Bo Carlqvist 
(S) till vice ordförande. 

Beslut om förbränningsskatt 
Riksdagen fattade i slutet av 2019 beslut om införande av 
förbränningsskatt på brännbart avfall, vilken börjar gälla 
från och med den 1 april 2020. Då syftet med skatten är att 
minska uppkomsten av brännbart avfall uppströms, avser 
koncernen att höja behandlingsavgifterna i motsvarande 
grad på inkommande brännbart avfall. 

Ny utredning om kommunernas rätt att köpa 
avfallstjänster 
Den 14 februari 2019 påbörjade Konkurrensverket en ny 
utredning avseende ägarkommunernas rätt att köpa varor 
och tjänster från Sysav och Sysav Industri. Med anledning 
av detta har Konkurrensverket bett ägarkommunerna att 
redovisa vilka varor och tjänster bolagen tillhandahållit 
respektive kommun under 2018 samt ersättningen för 
detta. Utredningen omfattar även avfallshanteringstjänster 
som Sysav tillhandahållit ägarkommuner via deras kom-
munala bolag. Det är oklart när Konkurrensverket beräknas 
vara klar med sin utredning. 

Certifering 
Under hösten genomfördes en uppföljande revision av 
koncernens verksamhet enligt standarderna för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Man kunde konstatera att Sysav 
uppfyller kraven för certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 

och OHSAS 18001. Revisionen visade inte på några av-
vikelser och revisorerna lyfte en rad positiva iakttagelser 
som att vi samarbetar och gör förbättringar i vardagen. 
Utöver detta har det under 2019 säkerställts att Sysav fort-
satt uppfyller kraven för kompostering enligt SPCR 152. 

Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet 
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av till-
stånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anlägg-
ningarna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till 
luft och vatten. 

Exempel på tillstånd: 
• Avfallsförbränningsanläggningen och förbehandling 

av matavfall: Förbränning av brännbart och farligt av-
fall samt behandling av matavfall. 

• Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, mellan-
lagring och behandling av miljöfarligt och icke miljö-
farligt avfall samt mellanlagring av släckvatten och 
återvinningsbara flytande avfallsvätskor. 

• Avfallsanläggningar: Hantering och deponering av 
avfall och farligt avfall. 

• Återvinningscentraler: Mottagning av avfall och farligt 
avfall, utgör lagring som en del av att samla in avfall. 

• Bjuröhallen: textilsortering och lagring av förpack-
ningar och returpapper. 

Sysav lämnade den 20 december in en ansökan om utökad 
verksamhet i Bjuröhallen till miljöprövningsdelegationen 
inom Länsstyrelsen Skåne. Den planerade verksamheten 
omfattar materialsortering, textilsortering samt lagring 
av förpackningar och returpapper. 

Sysav lämnade in prövotidsredovisning rörande dag-
vatten för avfallsförbränningsanläggningen till mark- och 
miljödomstolen i Växjö den 1 oktober. Målet är under 
handläggning och dom förväntas under våren 2020. 

Malmö stads miljöförvaltning meddelade beslut om för-
siktighetsmått för verksamhet med textilsortering i Bjurö-
hallen i Malmö den 20 maj. 

Mark- och miljödomstolens dom med anledning av över-
klagandet rörande sluttäckning av deponin på Måsalycke 
avfallsanläggning kom den 19 mars. Domen innebar 
bland annat en förlängning av tidpunkten då sluttäck-
ningen ska vara slutförd. 

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd 
med anledning av Sysavs överklagande av villkor i domen 
gällande Spillepengs avfallsanläggning från mark- och 
miljödomstolen. Den domen vann därmed laga kraft den 
28 januari. 

Byggnationer och andra förändringar 
På våra återvinningscentraler för hushåll installerades ett 
passersystem med syfte att förbättra arbetsmiljön för våra 
medarbetare. Systemet togs i drift den 4 december. 

Näst sista etappen i arbetet med sluttäckningen av deponin 
i Trelleborg har avslutats och sluttäckningen av deponin 
i Måsalycke har påbörjats. 

Under november behandlades de första mängderna slagg 
i nya slaggsorteringsanläggningen. Anläggningen inne-
bär ett steg in i framtiden, då vi kan sortera ut än mer 
metaller och minska påverkan på omgivningen av damm, 
buller och ljus. 

I oktober tog styrelsen beslut om att bygga världens första 
helautomatiserade kommersiella anläggning för textil-
sortering i Malmö. 
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Beteendepåverkan och marknadsföring 
Det förebyggande arbetet för att skapa insikt i bland annat 
hållbar konsumtion innebar att vi under året träffade 
cirka 12 000 människor, bland annat i form av studie-
besök. Det är en ökning med cirka 3 000 personer jämfört 
med förra året. 

Vi har också satsat på mer redaktionellt material i våra 
egna kanaler, vilket gett goda resultat och en ökad trafik 

kan noteras. De kommunala kampanjerna Resterkocken 
och Nej till onödig grej har fått stor uppmärksamhet både 
i sociala medier och i traditionella medier. Införandet av 
passersystemet på återvinningscentralerna initierade 
olika kommunikationsinsatser till invånarna vilket ledde 
till ett införande med mycket få problem. På sysav.se har 
förbättringar av såväl företagssidor som lärosidor för 
skolor gjorts. Mer rörligt material har lyfts in och likaså 
olika kundcase. Sorteringsguiden är fortsatt populär för 
både privat- och företagskunder. I slutet av året beslöts 
också att stötta flera olika priser i regionen för att öka 

engagemanget i att bli mera hållbara. 

Kunder och marknad 
Året som gått har inneburit en utmaning med större inkom-
mande avfallsflöden än prognostiserat. Sysav har i dialog 

med kunder fortsatt diskutera hur de brännbara flödena 

kan sorteras bättre och hur plasten kan minskas. Dess-
utom har stora regionala infrastrukturprojekt inneburit 
ökade inkommande mängder tunga massor i olika former. 

Sysavs helhetslösningar ska också hjälpa kunderna att 
minska sina avfallsmängder. Samhällets ökade fokus på 
återvinning medför en ökad efterfrågan på sorterings-
tjänster. Beslutet om att öka fokuset på textil genom att 
bygga en världsunik sorteringsanläggning kommer att 
innebära nya möjligheter att möta textilindustrins behov 
men också kommande lagstiftning. Ambitionen är att ta 
ytterligare steg mot ökad materialåtervinning, där vi både 
ökar antalet materialflöden och kvalitén på de utvunna 

resurserna, samt hittar nya samarbeten i marknaden. 

It-utveckling 
2019 har till stor del handlat om att slutföra det interna 
projektet Digital arbetsplats, vilket har innefattat ett nytt 
intranät samt nya lösningar för dokumenthantering och 
samarbete. Under andra halvan av året startade arbetet 
med ett plattformsbyte för Sysavs affärssystem. Andra 
stora uppdrag som genomförts under 2019 är en moder-
nisering av vår it-infrastruktur, framförallt nätverket och 
serverhallarna. Sysav har nu ett modernt och säkert nät-
verk med god kapacitet som exempelvis gjort det möjligt 
att införa passersystemet på återvinningscentralerna. Ett 
arbete för att automatisera hanteringen av digitala iden-

titeteter i olika it-system har påbörjats, dels för att minska 
den administrativa belastningen på Sysav, dels för att öka 
kvalitén i hanteringen av personuppgifter. 

Hållbarhetsarbete 
Sysavkoncernen gör varje år en hållbarhetsredovisning 
enligt Global Reporting Initiative (GRI), vilken återges i 
sin helhet på sidan 82. Sysav har valt begreppet ”Hållbar 
resurshantering” för att beskriva hur verksamheten rela-
terar till hållbarhet. Sysav vill flytta fokus från avfall till 
resurser. Det är framför allt inom fem av de 17 Agenda 
2030-målen som verksamheten har en betydande på-
verkan och där Sysav kan göra en stor skillnad. 

Forskning och utveckling 
Under året har två av Sysav Utvecklings tidigare projekt 
tagits vidare för att realiseras i full skala, en ny slaggsor-
teringsanläggning och den världsunika textilsorterings-
anläggningen. 

Inom projektet ”Delad energi är dubbel energi”, avslutat i 
november och stöttat av Vinnova, har fokus för Sysav 
varit att öka återbruk av material från våra återvinnings-
centraler. Under året har en utmaning, ”Upcycle Chal-
lenge” hållits där unga kreatörer tävlat i att skapa något 
nytt från material i flödet som lämnas in på återvinnings-
centralerna. Projektet har också inneburit en ökad sam-
verkan med VA SYD, inte minst ser vi möjliga synergi-
effekter i samband med att Sjölundaverket ska bygga om. 

I takt med att det ställs krav på ökad materialåtervinning 
och minskad deponering kommer avfallsbränslet sam-
mansättning att ändras, vilket studerats i Re:Source-
projektet ”Framtidens Avfallsbränsle”. Här var plast den 
fraktion som fick mest uppmärksamhet – materialåtervin-
ningen är fortsatt låg och plasten riskerar att utgöra mer-
parten av den fossila (och ökande) andelen i avfallsbränslet. 

Sysav Utveckling anordnade sedvanligt Sysavdagen den 
26 april. Årets tema var ”Håller affären?” och åhörarna 
fick, förutom att inspireras av bland annat Thomas Frost-
berg som talade om Hållbara affärer, också höra om hur 
Sysav hållbart årligen hanterar drygt 800 000 ton avfall 
som vi ser som resurser. 

MEDARBETARE 
Sysav har i medeltal 333 medarbetare (333). 

Inför 2019 togs ett beslut om en strategisk satsning på att 
stärka Sysavs kultur och värdegrund, bland annat genom 
utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Under 2019 
fokuserades det därför på införandet av tillitsbaserat 
ledarskap och samarbete. Samtliga chefer på lednings-

https://sysav.se
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gruppsnivå har genomgått ett till två internat. Dessutom 
har cirka hälften av alla medarbetare på Sysav genomgått 
en halvdagsutbildning. Implementeringen av det tillits-
baserade arbetssättet fortsätter under 2020. 

Lönekartläggning har genomförts i enlighet med diskri-
mineringslagen. Personalomsättningen bland fast an-
ställda var i Sysav 6,54 procent (9,96) och i Sysav Industri 
8,73 procent (7,53). 

Utnyttjande av friskvårdspeng 2019 uppgick till 470 340 kr 
(351 617 kr) i koncernen (Sysav 285 094 kr, Sysav Industri 
185 246 kr). Sjukfrånvaron i moderbolaget var 3,7 procent 
(3,59) respektive 4,6 procent (4,6) för Sysav Industri AB. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inget att notera. 

Förväntad framtida utveckling 
Vi kommer att, tillsammans med våra ägarkommuner, 
fortsätta vårt arbete för att bidra till världens mest håll-
bara region. En region där vi satsar på att producera och 
konsumera ännu mer hållbart och blir ännu bättre på att 
sortera avfallet. Sysav arbetar bland annat vidare för att 
kunna starta upp en återvinning av gips samt robotiserad 
försortering av inkommande grovavfall, med syfte att 
minska det som går till förbränning. Ett annat viktigt 
område är att öka återbruket av sådant som någon annan 
kan ha användning för, så att saker inte kastas i onödan. 
Här tittar vi på vilken roll vi kan ta, med våra återvin-
ningscentraler som ett möjligt nav för detta. 

EKONOMI 
Koncernens omsättning uppgår till 1 008,5 Mkr (955,6), 
rörelseresultatet uppgår till 80,5 Mkr (64,6), och resultatet 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 71,4 Mkr (39,3). 

Moderbolagets omsättning uppgick för året till 502,2 Mkr 
(495,7), rörelseresultatet uppgår till -85,2 Mkr (-64,2) och 
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 
-94,8 Mkr (-91,8). 

Koncernens balansomslutning uppgick till 2 094,9 Mkr 
(2 159,0). Balansräkningen omfattar den leasade tillgången 
i linje fyra i avfallskraftvärmeverket. 

Kreditsituation 
Koncernens skulder uppgick på balansdagen sammanta-
get till 641 Mkr (723) och fördelar sig med 371 Mkr (413) 
som ett leasingåtagande avseende linje fyra i avfallskraft-
värmeverket samt 270 Mkr (310) som banklån. Under året 
har leasingåtagandet minskat med 42 Mkr (41). 

Kostnader för avfallsskatt 
Koncernens kostnader för avfallsskatt uppgick under året 
till 2,6 Mkr (7,9). För 2019 utgick en avfallsskatt per ton om 
520 kronor (500). 

Investeringar 
Investeringsvolymen för koncernen uppgick under året 
till 137,1 Mkr (127,2). Investeringarna har genomförts för 
att fortsatt följa den tekniska utvecklingen och för en 
fortsatt hög tillgänglighet och effektivitet i företagets 
behandlingsanläggningar. Bland de större investe-
ringarna märks slaggsorteringen, passersystem för åter-
vinningscentraler, datanätverk, textilsorteringsmaskin, 
kross och nytt ekonomisystem. 

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 bör-
jan av juni 2014 invigdes en ny anläggning för biologisk 
rening av lakvatten. Anläggningen som ligger på Spille-
peng i Malmö ingår som en del av koncernens strävan att 
leda utvecklingen mot en långsiktig och hållbar avfalls-
hantering. 

Arbetet med avslutning av deponierna finansieras genom 

tidigare gjorda ekonomiska avsättningar. En grundlig 
översyn av beräkningsmodellen genomfördes under 2016. 
Årets ianspråktagande uppgår till 16,2 Mkr (15,2) och 
årets avsättning uppgår till -0,9 Mkr (3,5). Den ackumule-
rade avsättningen uppgår per balansdagen till 246,2 Mkr 
(264,7). 

FINANSIELL RISKHANTERING 
Finansierings-, ränte- och valutarisker 
Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Av de totala 
krediterna 641 Mkr (723) skyddas 520 Mkr (600) med ränte– 

derivat i form av ränteswappar med amortering som följer 
våra krediter. 

På balansdagen uppgick koncernens genomsnittliga 
ränta till 1,09 procent (1,26). Den genomsnittliga återstå-
ende löptiden på lånen är 5,1 år (6,1) och den genomsnitt-
liga räntebindningen på derivaten uppgår till 4,8 år (5,7). 

Sysav har under året genomfört valutasäkringar både i 
EUR och GBP. Koncernen bevakar löpande sina flöden 
i utländsk valuta och säkrar, i enlighet med framtagen 
finansiell riskpolicy, vid behov. 

Kredit- och motpartsrisker 
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av avfallsläm-
nare, transportörer samt material- eller energiköpare. 
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Riskerna hanteras genom löpande kontroll och uppfölj-
ning av kredit- och motpartsrisker via kreditupplysnings-
företag. 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. 

Prisrisker 
Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag, 
t ex återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme och 

utsläppsrätter med syfte att identifiera eventuella pris-
säkringsbehov. Förutom ett långsiktigt kontrakt som 
reglerar fjärrvärmepriser genomför Sysav en prissäkring 
för båda el och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna in-
strument beskrivna i den finansiella riskpolicyn. 

Likviditetsrisker 
Koncernen fakturerar månadsvis och har det största in-
täktsflödet under tertial ett och tre. Likviditetsrisken 

hanteras genom en blandning av långa och korta avtal 
med samarbetspartners. En rullande månadsvis likvidi-
tetsplanering och regelbunden bevakning av saldo på 
konton görs. Detta tillsammans säkerställer att Sysav har 
likvida medel tillgängligt för, vid varje tidpunkt, aktuella 
utbetalningar. 

Försäkringsrisker 
Sysav arbetar med att ha en god bild över vilka risker som 
behöver täckas via ett väl avvägt försäkringsskydd. Teck-
nade 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. 
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 KONCERNEN (MKR) 2019 2018 2017 2016 2015 
 
Nettoomsättning 1 008 956 915 877 843 

Resultat efter fnansiella poster 71 39 71 135 44 

Balansomslutning 2 095 2 159 2 232 2 233 2 170 

Soliditet % 41 38 35 31 27 

Avkastning på sysselsatt kapital % 4 4 5 8 3 

Avkastning på eget kapital efter skatt % 7 4 7 16 6 

Antal årstjänster 333 333 330 306 293 

Investeringar 137 127 76 46 113 

MODERBOLAGET (MKR) 2019 2018 2017 2016 2015 
 
Nettoomsättning 502 496 512 426 411 

Resultat efter fnansiella poster -95 -92 -47 -55 -81 

Balansomslutning 1 349 1 430 1 438 1 449 1 484 

Soliditet % 41 39 37 37 35 

Avkastning på sysselsatt kapital % -7 -5 -2 -2 -4 

Avkastning på eget kapital efter skatt % -13 -13 -7 -8 -12 

Antal årstjänster 214 214 212 188 184 

Investeringar 104 107 51 35 115 

Defnitioner: se not 1 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
 
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande: 

Balanserat resultat  229 651 884 kr  

Årets resultat  42 086 219 kr 

Summa  271 738 103 kr  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: 

Utdelning till ägarna  5 654 700 kr  

I ny räkning överförs  266 083 403 kr  

Summa  271 738 103 kr  
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Flerårsöversikt 
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Resultaträkning 

(TKR)   KONCERNEN   MODERBOLAGET 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

not 

 (3) 

2019 

1 008 462 

4 040 

1 012 502 

2018 

955 645 

733 

956 378 

2019 

502 213 

20 720 

522 933 

2018 

495 659 

19 423 

515 082 

Rörelsens kostnader 

Produktionskostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

 (5, 6) 

 (7, 8, 9) 

 (10, 15) 

-355 236 

-154 026 

-240 809 

-185 152 

-935 223 

-330 702 

-155 336 

-229 201 

-179 133 

-894 372 

-254 637 

-79 021 

-148 083 

-126 377 

-608 118 

-239 721 

-75 176 

-143 166 

-121 225 

-579 288 

Resultatandelar i intresseföretag 

Rörelseresultat 

(11) 

(4) 

3 263 

80 542 

2 635 

64 641 

– 

-85 185 

– 

-64 206 

Resultat från fnansiella poster 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

(12) 

– 

1 181 

-10 322 

-9 141 

– 

3 189 

-28 546 

-25 357 

498 

129 

-10 273 

-9 646 

680 

– 

-28 251 

-27 571 

Resultat efter fnansiella poster 71 401 39 284 -94 831 -91 777 

Bokslutsdispositioner 

Resultat före skatt 

(13) – 

71 401 

– 

39 284 

148 868 

54 037 

148 025 

56 248 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

(14) -14 854 

56 547 

-7 836 

31 448 

-11 950 

42 087 

-14 519 

41 729 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR (TKR)   KONCERNEN   MODERBOLAGET 

not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Dataprogram 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

(15) 

8 012 

8 012 

30 226 

30 226 

8 012 

8 012 

30 226 

30 226 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Pågående nyanläggningar 

(15) 

461 335 

704 308 

123 113 

184 719 

490 342 

782 557 

127 302 

100 217 

366 439 

290 735 

97 777 

163 793 

394 366 

332 090 

100 184 

93 010 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 473 475 1 500 418 918 745 919 650 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

Fordringar hos koncernföretag 

(16) 

(17) 

– 

– 

– 

– 

170 

6 250 

170 

12 298 

Andelar i intresseföretag 

Uppskjuten skattefordran 

(18) 

(24) 

44 878 

– 

43 615 

– 

– 

25 640 

– 

31 359 

Summa fnansiella anläggningstillgångar 44 878 43 615 32 060 43 827 

Summa anläggningstillgångar 1 526 365 1 574 259 958 817 993 703 

Omsättningstillgångar 

Varulager (19) 

Råvaror och förnödenheter 11 490 12 404 3 182 3 610 

Summa varulager 11 490 12 404 3 182 3 610 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 103 206 113 715 39 151 52 366 

Fordringar koncernföretag – – 16 205 27 103 

Fordringar intresseföretag 2 084 2 370 – 43 

Aktuella skattefordringar 26 466 – 8 623 – 

Övriga fordringar 11 068 44 376 7 069 16 052 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (20) 121 083 93 647 28 416 23 041 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa, bank 

263 907 

293 166 

254 108 

318 243 

99 465 

287 313 

118 605 

314 092 

Summa omsättningstillgångar 568 563 584 755 389 960 436 307 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 094 928 2 159 014 1 348 777 1 430 010 



not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital 

Aktiekapital 

Annat eget kapital 

Årets resultat 

(21)  

33 000  

776 068  

56 547  

33 000  

747 765  

31 448  

Summa eget kapital  865 615 812 213  

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Reservfond  

33 000  

5 412  

 33 000 

 5 412 

Summa bundet eget kapital 38 412  38 412  

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 229 652   191 068 

Årets resulat 42 086  41 729  

Summa fritt eget kapital 271 738  232 797 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver  (22)  

310 150  

314 676  

271 209  

 363 545 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 

Uppskjutna skatteskulder 

Övriga avsättningar 

(23) 

(24) 

(25) 

95 043  

66 081  

246 217  

97 613  

67 102  

267 820  

89 307  

– 

246 217  

91 626 

– 

267 820 

Summa avsättningar 407 341  432 535 335 524 359 446 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut (26) 559 261  641 271  230 000   270 000 

 Summa långfristiga skulder  559 261 641 271   230 000  270 000 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Leverantörsskulder 

(26) 82 010  

103 353  

81 484  

104 963  

40 000 

71 631 

 40 000 

 66 928 

Skulder till koncernföretag 

Skulder till intresseföretag 

Aktuella skatteskulder 

– 

– 

– 

– 

– 

 13 890 

– 

229 

– 

 7 276 

– 

13 890  

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (27) 

12 871  

64 477  

 9 044 

63 614  

5 966 

40 601 

3 341  

 34 376 

Summa kortfristiga skulder 262 711  272 995 158 427 165 811  
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)   KONCERNEN   MODERBOLAGET 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 094 928  2 159 014  1 348 777  1 430 010  



 

Belopp vid årets utgång 2018-12-31  33 000 779 213 812 213 

Utdelning -3 145 -3 145 

Årets resultat 56 547 56 547 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31  33 000 832 615 865 615 
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Förändring av eget kapital 

KONCERNEN (TKR) 

AKTIEKAPITAL     ANNAT EGET  SUMMA EGET  
KAPITAL   KAPITAL 

INKL. ÅRETS   
RESULTAT 

Koncernen 

MODERBOLAGET (TKR) 

AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAD  SUMMA EGET  
VINST   KAPITAL 

INKL. ÅRETS   
RESULTAT 

Moderbolaget 

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 

Utdelning 

Årets resultat 

33 000 5 412 232 797 

-3 145 

42 086 

271 209 

-3 145 

42 086 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 33 000 5 412 271 738 310 150 
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Kassafödesanalys 

(TKR)     KONCERNEN     MODERBOLAGET 

2019-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 80 542 64 641 -85 185 -64 206 

Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet: 

- Avskrivningar 185 152 179 133 126 377 121 225 

- Avsättningar -24 173 -12 064 -23 922 -12 029

 - Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar -838 -1 453 -641 -318

 - Resultatandelar i intresseföretag -3 263 -2 635 – – 

Erhållen ränta 1 181 3 189 627 680 

Erlagd ränta -10 322 -28 547 -10 273 -28 251 

Betald skatt -41 689 -62 715 -28 744 -16 185 

Kassaföde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 186 590 139 549 -21 761 916 

Kassaföde från förändringar i rörelsekapital 

Förändring av varulager 914 -4 777 428 -536 

Förändring av fordringar 2 127 -28 316 20 485 -64 666 

Förändring av kortfristiga skulder 3 078 53 033 13 783 29 325 

Kassaföde från den löpande verksamheten 192 709 159 489 12 935 -34 961 

Investeringsverksamheten 

Investering i materiella anläggningstillgångar -137 146 -127 157 -103 809 -107 244 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 989 1 451 1 192 318 

Utdelning från intresseföretag 2 000 – – – 

Återbetalning lån – 5 000 6 048 5 860 

Koncernbidrag – – 100 000 130 000 

Kassaföde från investeringsverksamheten -133 157 -120 706 3 431 28 934 

Finansieringsverksamheten 

Förändring av fnansiella skulder -81 484 -80 962 -40 000 -40 000 

Lämnad utdelning -3 145 -5 000 -3 145 -5 000 

Kassaföde från fnansieringsverksamheten -84 629 -85 962 -43 145 -45 000 

Årets kassaföde -25 077 -47 179 -26 779 -51 027 

Likvida medel från årets början 318 243 365 422 314 092 365 120 

Likvida medel vid årets slut 293 166 318 243 287 313 314 092 



    
     

 
 

 

 
 

  
 
 

      
 
 
 

     
 

 
  

 
 
 

 

    
    

   
  

 
     

 
       

 

 
 

  

    
 
 

     
      

 
   

 
 

  

 
 
 
 
 

       

 

 
 

 
   

  
   

   
   

   
    

  
 

 56 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR | SYSAV 2019 

Tilläggsupplysningar 

NOT 1 Redovisningspriciper och värderingsprinciper 

Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. 
Belopp inom parentes anger föregående års värde. 

ALLMÄNT 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av 
finansiella rapporter. 

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 förvärvstid-
punkten 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. 

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas 
upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt 
hänförliga till årets bokslutsdispositioner ingår i årets 
resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats 
som avsättning medan resterande del tillförts koncernens 
eget kapital. 

INTRESSEFÖRETAG 
Intresseföretag är de företag där koncernen har ett bety-
dande 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 
identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Koncernens andel av resultat 
som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redo-
visas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar 
efter förvärvet redovisas i koncernen som ändring av 
innehavets redovisade värde. 

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 risk-
värdefluktuation. 

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

INTÄKTSREDOVISNING 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som er-
hållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt. 

AVFALLSSKATT 
Avfallsskatt deklareras och erlägges avseende avfall som 
transporteras in på Sysavs område. Vidare deklareras och 
erhålles avfallsskatt avseende avfall som lämnar Sysavs 
område. Dessa transaktioner balanseras och redovisas 
som förutbetald avfallsskatt. Kostnadsförd avfallsskatt 
avser avfall som går till slutlig deponi. 

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. 
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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 20 
Markinventarier 20-100 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15 
Transportmedel 7 
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10 
Inventarier, verktyg och installationer 
Maskininventarier 10 
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5 
Datorer 3 

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och 
skattemässigt 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 lea-
singavgifter redovisas som amortering och räntebetalning. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt an-
skaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form 
av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket 
inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värde-
pappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där 
verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned 
till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas 
vara bestående. Långfristiga fordringar och långfristiga 
skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket 
motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffnings-
tillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 
12 månader, redovisas till nominellt belopp. 

Säkringsredovisning 
Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transak-
tioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. 
I de fall villkoren för säkringsredovisning är uppfyllda 
värderas fordran och skulden till terminskurs. Termins-
premien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid. 

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 21,4 %. 

NEDSKRIVNINGAR 
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en 
tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Över-
stiger 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. 
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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 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 anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande 
av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen 
tillämpats. 

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA – PENSIONER 
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad 
anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmåns-
bestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar 
företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. 
När avgiften är betald har företaget inga ytterligare för-
pliktelser. Avgiften redovisas som kostnad i takt med att 
pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas 
skulden och avgiften med hänsyn till bland annat be-
dömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella 

vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när 
de uppkommer. 

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 räntekost-
nader dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
med avdrag för genomsnittligt icke räntebärande skulder. 

Balanslikviditet 

Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i 
förhållande till kortfristiga skulder. 

Soliditet 

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen. 

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar 

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid är främst värdering av framtida kostnader för att sluttäcka 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för 
antaganden som kan komma leda till risk för väsentliga samtliga tre deponier. 
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NOT 3 Nettoomsättningens fördelning KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Avfallshantering, avgifter 469 873 436 059 198 814 195 934 

Insamlings- och transportintäkter 40 495 39 421 40 495 39 421 

Energileveranser 387 535 362 476 154 784 142 829 

Försäljning av material 63 124 67 358 39 927 39 426 

Hyresintäkter 3 878 7 010 48 173 58 370 

Övriga försäljningsintäkter 43 556 43 321 20 020 19 679 

Summa 1 008 462 955 645 502 213 495 659 

NOT 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Av moderbolagets försäljning avser 17% (15) försäljning till andra koncernföretag. 
Av moderbolagets inköp avser 12% (7) inköp från andra koncernföretag. 

NOT 5 Leasingavgifter 

Operationell leasing inkl hyra för lokal. 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Årets leasingavgifter: 

Lokalhyra – – 9 932 10 490 

Inventarier linje 4 – – 40 187 37 354 

Övriga leasingavgifter 1 074 1 169 689 842 

Summa 1 074 1 169 50 809 48 686 

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning: 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Inom 1 år 1 074 1 169 51 462 51 046 

Inom 2 till 5 år 1 074 1 169 141 984 198 009 

Senare än 5 år – – 8 690 16 637 

Summa 2 148 2 338 202 137 265 692 

NOT 6 Arvode och kostnadsersättning revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Malmö stad 

Revisionsuppdrag 32 29 32 29 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

Revisionsuppdrag 314 363 199 250 

Övriga uppdrag – 420 – 420 

Summa 346 812 231 699 



 

 

    

 

 2019 2018 2019 2018 

Löner och ersättningar: 

Till vd och styrelser  3 424 3 829  2 404 2 873 

Till övriga anställda  150 665 142 047  92 072 87 128 

Sociala kostnader  74 751 71 707  46 094 46 336 

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader  228 841 217 583  140 569 136 337 
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NOT 7 Medelantalet anställda KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Antal anställda 333 333 214 214 

Varav kvinnor 33% 33% 37% 35% 

Varav män 67% 67% 63% 65% 

Könsfördelning: 

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse: 

Kvinnor 1 3 1 

Män 12 10 12 

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen: 

Kvinnor 3 3 3 

Män 6 6 6 

NOT 8 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 12 385 tkr (14 514) och ingår i posten sociala kostnader ovan.    
Av dessa avser 151 tkr (1 172) bolagets nuvarande och tidigare vd.      
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare vd uppgår till 10 787 tkr (11 210).     
    
Koncernens pensionskostnader uppgår till 19 841 tkr (20 828) och ingår i posten sociala kostnader ovan.    
Av dessa avser 483 tkr (1 616) bolagens vd.      
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare vd och dotterbolags vd uppgår till 16 362 tkr (17 031). 

NOT 9 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 Utveck-
ling AB kan vd:s avgångsvederlag, inkl. uppsägningslön, motsvara högst 18 månadslöner. 
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NOT 10 Planenliga avskrivningar KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Planenliga avskrivningar av: 

Immateriella anl tillgångar 22 214 4 370 22 214 4 370 

Byggnader 19 484 14 044 16 404 11 070 

Markanläggningar 11 639 11 632 11 522 11 611 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 102 236 121 645 54 413 73 414 

Inventarier, verktyg och installationer 29 579 27 442 21 824 20 760 

Summa 185 152 179 133 126 377 121 225 

NOT 11 Resultatandelar i intresseföretag KONCERNEN 

2019 2018 

ÅGAB Syd AB 1 777 1 560 

KS Recycling AB -188 -2 997 

Carl F AB 1 674 4 072 

Summa 3 263 2 635 

NOT 12 Finansiella poster KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Ränteintäkter 

Ränteintäkter från dotterbolag – – 498 680 

Övriga ränteintäkter 1 181 3 189 129 – 

Summa 1 181 3 189 627 680 

Räntekostnader 

Räntekostnader pensionsskuld 670 642 633 642 

Övriga räntekostnader 9 652 27 904 9 640 27 609 

Summa 10 322 28 546 10 273 28 251 
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NOT 13 Bokslutsdispositioner MODERBOLAGET 

2019 2018 

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan 58 568 18 025 

Periodiseringsfond -9 700 – 

Erhållna koncernbidrag 100 000 130 000 

Summa 148 868 148 025 

NOT 14 Skatt på årets resultat KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018 

Aktuell skatt -15 874 -41 558 -6 231 -46 501 

Uppskjuten skatt 

Summa 

1 020 

-14 854 

33 722 

-7 836 

-5 719 

-11 950 

31 982 

-14 519 

Redovisad skatt 

Redovisat resultat före skatt 71 401 39 284 54 037 56 248 

Skatt enl gällande skattesats, 21,4%/22% -15 280 -8 642 -11 564 -12 375 

Avstämning av redovisad skatt 

Ej avdagsgilla kostnader  -357 -1 097 -235 -706 

Ej skattepliktiga intäkter 698 580 – – 

Effekt från tidigare år – -778 – -774 

Tidigare ej värderade temporära skillnader -154 463 -151 211 

Ändrad framtida skattesats 239 1 638 – -875 

Summa -14 854 -7 836 -11 950 -14 519 

NOT 15 Immateriella  och materiella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar 

Dataprogram 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 43 700 43 700 43 700 43 700 

Summa 43 700 43 700 43 700 43 700 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Vid årets början -13 474 -9 104 -13 474 -9 104 

Årets avskrivning enligt plan -22 214 -4 370 -22 214 -4 370 

Summa -35 688 -13 474 -35 688 -13 474 

Redovisat värde vid årets slut 8 012 30 226 8 012 30 226 
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NOT 15 Forts. KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 734 298 491 660 590 354 347 716 

Avyttring och utrangering -629 – – – 

Omfört från maskiner och andra tekniska anläggningar – 242 638 – 242 638 

Summa 733 669 734 298 590 354 590 354 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Vid årets början -438 246 -230 092 -346 338 -141 158 

Avyttring och utrangering 125 – – – 

Omfört från maskiner och andra tekniska anläggningar – -194 110 – -194 110 

Årets avskrivning enligt plan -19 484 -14 044 -16 404 -11 070 

Summa -457 605 -438 246 -362 742 -346 338 

Redovisat värde vid årets slut 276 065 296 052 227 612 244 016 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 248 073 248 073 241 471 241 471 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 2 621 – – – 

Avyttring och utrangering -1 821 – -1 821 – 

Summa 248 873 248 073 239 650 241 471 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Vid årets början -124 108 -112 476 -117 722 -106 111 

Avyttring och utrangering 1 821 – 1 821 – 

Årets avskrivning enligt plan -11 639 -11 632 -11 522 -11 611 

Summa -133 926 -124 108 -127 424 -117 722 

Redovisat värde vid årets slut 114 947 123 965 112 226 123 749 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601 

Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 601 26 601 

Summa byggnader och mark 461 335 490 342 366 439 394 366 



 

 

   

  

   

   

  

   

  

   

   

    

 

 

  

 

    

    

  

 

    

 

    

    

   

 

    

    

    

  

  64 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR | SYSAV 2019 

NOT 15 Forts. KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 2 204 155 2 357 779 1 009 930 1 178 692 

Omföring mellan investeringsgrupperna – -242 638 – -242 638 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 23 985 90 947 13 057 75 809 

Avyttring och utrangering -25 598 -1 933 -25 294 -1 933 

Summa 2 202 542 2 204 155 997 694 1 009 930 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Vid årets början -1 421 598 -1 495 996 -677 840 -800 469 

Omföring mellan investeringsgrupperna – 194 110 – 194 110 

Avyttring och utrangering 25 598 1 933 25 294 1 933 

Årets avskrivning enligt plan -102 236 -121 645 -54 413 -73 414 

Summa -1 498 236 -1 421 598 -706 959 -677 840 

Redovisat värde vid årets slut 704 308 782 557 290 735 332 090 

I ovanstående ingår: 

Maskiner fnansierade via leasing 360 000 400 000 – – 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 560 774 539 120 457 733 444 619 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 26 038 21 654 19 969 13 114 

Avyttring och utrangering -61 493 – -58 778 – 

Summa 525 319 560 774 418 924 457 733 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Vid årets början -433 472 -406 029 -357 549 -336 789 

Avyttring och utrangering 60 847 – 58 227 – 

Årets avskrivning enligt plan -29 580 -27 443 -21 824 -20 760 

Summa -402 205 -433 472 -321 146 -357 549 

Redovisat värde vid årets slut 123 113 127 302 97 777 100 184 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Pågående nyanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 100 217 85 660 93 010 74 689 

Årets investeringar 137 146 127 159 103 809 107 245 

Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -52 644 -112 602 -33 026 -88 924 

Redovisat värde vid årets slut 184 719 100 217 163 793 93 010 
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NOT 16 Andelar i koncernföretag 

KAPITAL- OCH RÖST-
RÄTTSANDELAR (%) 

ANTAL 
ANDELAR 

BOKFÖRT 
VÄRDE 

2019-12-31 

Sysav Industri AB 

Sysav Utveckling AB 

Utgående balans 

100 

100 

1 000 

1 000 

120 

50 

170 

MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

170 

170 

170 

170 

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte: 

Sysav Industri AB 

Sysav Utveckling AB 

Organisationsnummer 

556474-8803 

556289-5978 

Säte 

Malmö 

Malmö 

NOT 17 Fordringar hos koncernföretag MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 12 298 18 158 

Amortering -6 048 -5 860 

Redovisat värde 6 250 12 298 

NOT 18 Andelar i intresseföretag 

KAPITAL- OCH 
RÖSTRÄTTSANDELAR (%) 

ANTAL 
ANDELAR 

BOKFÖRT 
VÄRDE I 

KONCERNEN 
2019-12-31

 ÅGAB Syd AB 40 2 000 10 877

 KS Recycling AB 50 35 000 552

 Carl F AB 25 2 500 33 449 

Utgående balans 44 878 

KONCERNEN 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående redovisat värde 43 615 40 980 

Utdelning -2 000 – 

Årets resultatandel 3 263 2 635 

Redovisat värde 44 878 43 615 
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NOT 19 Varulager 

Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens anläggningar. 

NOT 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Förutbetald avfallsskatt 102 359 68 562 15 598 9 425 

Övriga förutbetalda kostnader 5 259 7 995 6 877 5 029 

Upplupna intäkter 13 465 17 090 5 941 8 587 

Utgående balans 121 083 93 647 28 416 23 041 

NOT 21 Eget kapital 

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie. 
I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 24 829 tkr (21 567). 

NOT 22 Obeskattade reserver MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan: 

Maskiner och inventarier 304 976 363 545 

Periodiseringsfond 9 700 – 

Utgående balans 314 676 363 545 

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

NOT 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående balans 97 613 97 850 91 626 91 829 

Ökning av skulden, ränta 670 679 633 642 

Ökning/minskning av skulden, personalkostnad -3 240 -916 -2 952 -845 

Utgående balans 95 043 97 613 89 307 91 626 



 

UPPSKJUTEN   UPPSKJUTEN   
SKATTEFORDRAN SKATTESKULD 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Obeskattade reserver – – -83 359  -90 212  

Fastighet  – – -5 140  -4 360  

Maskiner och inventarier  – – 21 345  26 396  

Kundfordringar  – – 239  354  

Upplupna kostnader – – 834  720  

Redovisat värde  – – -66 081 -67 102 

 

 

 UPPSKJUTEN   UPPSKJUTEN  
SKATTEFORDRAN SKATTESKULD 

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Fastighet 5 787   6 922 – – 

 Maskiner och inventarier 18 933  23 667  – – 

Kundfordringar  86 50 – – 

Upplupna kostnader  834 720  – – 

 Redovisat värde 25 640 31 359 – – 

 

 

    

 
    

    

  

  
 

 67  SYSAV 2019 | TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

NOT 24 Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld KONCERNEN MODERBOLAGET 

Uppskjuten skattefordran (+) / Uppskjuten skatteskuld (-) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående balans -67 102  -100 822  31 359 -623  

Förändring via resultaträkningen 1 021  33 720  -5 719 31 982 

Utgående balans -66 081 -67 102 25 640 31 359 

Temporära skillnader återfnns i följande poster: 

NOT 25 Övriga avsättningar KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående balans 267 820 279 646 267 820 279 646 

Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning 
av avslutade deponier -18 504 -11 693 -18 504 -11 693 

Avsättning för återställning av upplag -3 099 -133 -3 099 -133 

Utgående balans 246 217 267 820 246 217 267 820 

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 20-årig tidshorisont efter avslutad 
sluttäckning. 
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NOT 26 Långfristiga skulder KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Förfallotidpunkt: 

Inom ett år från balansdagen 82 010 81 484 40 000 40 000 

Mellan två till fem år från balansdagen 489 261 360 000 160 000 160 000 

Senare än fem år från balansdagen 70 000 281 271 70 000 110 000 

Utgående balans 641 271 722 755 270 000 310 000 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,8 år (5,7) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,09% (1,26). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 5,1 år (6,1). 
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. 
Vid årsskiftet bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 520 MSEK (600). 

NOT 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Personalrelaterade kostnader 32 633 25 846 18 393 15 772 

Upplupen ränta 171 171 171 171 

Övriga upplupna kostnader 31 673 37 597 22 037 18 433 

Utgående balans 64 477 63 614 40 601 34 376 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

NOT 28 Ställda säkerheter KONCERNEN 

2019-12-31 2018-12-31 

Äganderättsförbehåll i fnansiellt leasad maskin 360 000 400 000 

Summa 360 000 400 000 

NOT 29 Eventualförpliktelser MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 

Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag 450 1 896 

Summa 450 1 896 

NOT 30 Derivat KONCERNEN MODERBOLAGET 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ränteswappar ff 2022-2025 Nominellt belopp 520 000 600 000 520 000 600 000 

Marknadsvärde -16 683 -18 483 -16 683 -18 483 

Valutatermin EUR köp ff 2020 Nominellt belopp EUR 5 314 5 678 1 514 5 678 

Marknadsvärde SEK 1 072 -419 -101 -419 

Valutatermin GBP sälj ff 2020 Nominellt belopp GBP 229 795 – 795 

Marknadsvärde SEK 193 139 – 139 

Valutatermin EUR sälj ff 2020 Nominellt belopp EUR 157 – – – 

Marknadsvärde SEK 1 – – – 

Utsläppsrättsterminer köp ff 2020-2022 Antal 254 876 254 876 

Marknadsvärde SEK 8 023 8 023 

Elterminer sälj ff 2020-2023 Volym Mwh 245 564 122 782 

Marknadsvärde SEK 5 438 2 719 
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NOT 31 Förslag till vinstdisposition 

Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande: 

Balanserat resultat  229 651 884 kr  

Årets resultat 42 086 219 kr  

Summa  271 738 103 kr  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: 

Utdelning  5 654 700 kr  

I ny räkning överförs  266 083 403 kr 

 271 738 103 kr 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag Org. nr 556187-0410 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Sysav, Sydskånes avfalls-
aktiebolag för år 2019, som ingår på sidorna 44-70 i detta 
dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 

dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig 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 av-
snittet 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 ut-
talanden. 

Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna före 44 och efter 74. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 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 informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende 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 koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens 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. 

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 misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs en-
ligt 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 misstag 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 professio-
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nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis 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 misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande 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 redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor 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 osä-
kerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen 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. 

• 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 revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansva-
rig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakt-
tagelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Sysav, 
Sydskånes avfallsaktiebolag för år 2019 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 an-
svarsfrihet för räkenskapsåret. 

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 mo-
derbolaget 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 ut-
talanden. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner 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 moderbola-
gets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar 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 angelä-
genheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen 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. 

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 verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner 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 åtgär-
der eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisio-
nen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen 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, be-
slutsunderlag, 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Helsingborg den 17 mars 2020 

Rose-Marie Östberg 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport 
Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag Sysav, org.nr 556187-0410 

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavs 
verksamhet. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
lekmannarevisorerna. 

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verk-
samhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits enligt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kom-
munallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet 
samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman 
fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för pröv-
ning och bedömning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet 
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Malmö  den 17  mars  2020 

Kent  Andersson Bertil  Göransson 
Lekmannarevisor Lekmannarevisor 
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Bolagsstyrning 

Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägarkom-
munernas 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 och övergripande mål. 

BOLAGETS UPPDRAG 
Sysav ska vara ett ledande återvinnings- och avfallsfö-
retag i Sydsverige och medverka i utvecklingen mot en 
långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda delägar-
kommunerna miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och 
produkter inom avfalls- och återvinningsområdet. Även 
företag och andra verksamheter ska kunna erbjudas mot-
svarande tjänster i den mån det inte strider mot lagstift-
ningen. Sysavs mål är att vara Sveriges bästa samarbets-
partner för kommuner samt Europas mest efterfrågade 
aktör inom hållbar resurshantering. Bolagets affärsidé är 

att skapa värde för samhälle och kunder genom hållbar 
resurs- och avfallshantering. 

ÅRSSTÄMMAN 
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som ut-
görs 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. 

GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN 
Den gemensamma kretsloppsplanen anger inriktningen 
för avfallshanteringen för både Sysav och ägarkommuner-
na och ligger till grund för planeringen av verksamheten. 

VD OCH KONCERNLEDNINGSGRUPP 
Sysavs vd verkställer de beslut som årsstämma och sty-
relse fattar. Vd fattar beslut om investeringar, personal, 
organisationens uppbyggnad, budget och annat som är av 
principiell art för Sysav enligt vd-uppdrag från styrelsen. 
Koncernledningsgruppen är ett referensforum i kon-
cernövergripande strategiska frågor och vägval, med vd 
som ordförande. 

VERKSAMHETSSYSTEM 
Sysav inklusive dotterbolag har sedan hösten 2009 ett lät-
tillgängligt 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 Antal 
Kommun % kronor 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 45,98 15 174 000 15 174 

BOLAGET OCH DESS SÄTE 
Staffanstorp 3,32 1 094 000 1 094 

Bolaget har sitt säte i Malmö kommun. 
Svedala 

Trelleborg 

3,85 

7,52 

1 270 000 

2 482 000 

1 270 

2 482 

STYRELSE Vellinge 4,02 1 326 000 1 326 

Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva leda- Ystad 2,84 936 000 936 

möter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen Skurup 1,42 468 000 468 

väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa or- Sjöbo 1,42 468 000 468 

dinarie årsstämma. Simrishamn 1,95 643 000 643 

Tomelilla 1,47 485 000 485 

Summa 100,00 33 000 000 33 000 
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Flerårsöversikt koncernen 

(TKR OM INTE ANNAT ANGES) 2019 2018 2017 2016 2015 

Ur resultaträkningen 

Nettoomsättning 1 008 462 955 645 915 111 876 399 842 894 

Resultat efter fnansiella poster 71 401 39 284 71 002 134 515 44 072 

Skatt på årets resultat -14 854 -7 836 -15 866 -28 952 -9 634 

Årets resultat 56 547 31 448 55 136 105 563 34 438 

Ur balansräkningen 

Anläggningstillgångar 1 526 365 1 574 259 1 631 618 1 723 535 1 858 298 

Omsättningstillgångar 568 563 584 755 600 724 509 717 311 983 

Summa tillgångar 2 094 928 2 159 014 2 232 342 2 233 252 2 170 281 

Eget kapital 865 615 812 213 785 765 694 349 588 786 

Långfristiga skulder och avsättningar 966 602 1 073 806 1 204 091 1 285 623 1 399 240 

Kortfristiga skulder 262 711 272 995 242 486 253 280 182 255 

Summa eget kapital och skulder 2 094 928 2 159 014 2 232 342 2 233 252 2 170 281 

Balanslikviditet 2,2 2,1 2,5 2,0 1,7 

Soliditet 41 % 38 % 35 % 31 % 27 % 

Ur kassafödesanalysen 

Kassaföden från den löpande verksamheten 192 709 159 489 225 552 265 634 192 574 

Kassaföden från investeringsverksamheten -133 157 -120 706 -75 832 -11 581 -130 667 

Kassaföden från fnansieringsverksamheten -84 629 -85 962 -70 448 -110 320 -30 583 

Årets kassaföde -25 077 -47 179 79 272 143 733 31 324 

Personal 

Löner och ersättningar 154 090 145 876 136 395 127 235 125 641 

Sociala kostnader 74 751 71 707 59 491 78 395 52 943 

Antal årstjänster 333 333 330 306 293 

Taxa 

Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 680 

Industriavfall, kr/ton 0 – 2 000 0 – 2 000 0 – 2000 0 – 2 000 0 – 2 000 
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Resultat- och balansräkning i 
sammandrag för Sysav Industri AB 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2019 2018 

Omsättning 561 554 526 033 
Övriga rörelseintänkter 8 271 8 410 
Rörelsens kostnader -407 884 -406 356 
Rörelseresultat 161 941 128 087 

Resultat från fnansiella poster 
Ränteintäkter 15 290 
Räntekostnader -510 -938 

Resultat efter fnansiella poster 161 446 127 439 

Bokslutsdispositioner -117 965 -153 615 
Resultat före skatt 43 481 -26 176 

Skatt på årets resultat -9 396 5 943 

Årets resultat 34 085 -20 233 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2019 12 31 2018 12 31 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 194 731 180 768 
Finansiella anläggningstillgångar 20 048 22 048 
Summa anläggningstillgångar 214 779 202 816 

Omsättningstillgångar 
Varulager 8 308 8 794 
Kortfristiga fordringar 179 723 161 775 
Kassa, bank 5 853 4 151 
Summa omsättningstillgångar 193 884 174 720 

Summa tillgångar 408 663 377 536 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 120 120 
Fritt eget kapital 233 277 199 193 
Summa eget kapital 233 397 199 313 

Obeskattade reserver 74 849 56 885 
Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 10 774 10 978 
Summa avsättningar 10 774 10 978 

Långfristig skuld till koncernföretag 6 250 12 298 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 31 434 37 316 
Skulder till moderföretag 22 308 27 102 
Skulder till koncernföretag 7 – 
Övriga kortfristiga skulder 6 630 5 334 
Upplupna kostn. O föröutbet. Intäkter 23 013 28 311 
Summa kortfristiga skulder 83 392 98 063 

Summa eget kapital och skulder 408 663 377 536 
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Resultat- och balansräkning i 
sammandrag för Sysav Utveckling AB 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2019 2018 

Nettoomsättning 5 591 6 208 

Rörelsens kostnader -5 516 -6 145 

Rörelseresultat 75 63 

Resultat från fnansiella poster 

Ränteintäkter 5 – 

Räntekostnader -37 -38 

-32 -38 

Resultat efter fnansiella poster 43 25 

Resultat före skatt 43 25 

Skatt på årets resultat -43 -25 

Årets resultat – – 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) 2019 12 31 2018 12 31 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Summa omsättningstillgångar 

7 265 

7 265 

8 106 

8 106 

Summa tillgångar 7 265 8 106 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

100 

– 

100 

– 

Summa eget kapital 100 100 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 5 736 5 987 

Summa avsättningar 5 736 5 987 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 288 719 

Övriga kortfristiga skulder 1 141 1 300 

Summa kortfristiga skulder 1 429 2 019 

Summa eget kapital och skulder 7 265 8 106 
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1 2 3 

Styrelse – Ledamöter  1. Göran Holm, ordförande (M),Vellinge 2. Bo Carlqvist, vice ordförande (S), Malmö 3. Christer Akej 

(M), Simrishamn 4. Anders Berngarn (M), Lomma 5. Johan Bolinder (M), Skurup 6. Lars Johnson (M), Burlöv 7. Carin Larsson (S), 

Malmö 8. Mikael Rubin (M),Trelleborg 9. Mats Svanberg (M) Malmö 10. Staffan Sölve (MP), Lund 11. Christer Wallin (M) Lund 
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Suppleanter 1. Pia Almström (M), Kävlinge 2. Håkan Andersson (SD), Malmö 3. Nahid Biglari (S), Malmö 4. Cornelis Hermus 

(M), Sjöbo 5. Monica Hildingson (L), Malmö 6. Per-Einar Larsson (M),Ystad 7. Staffan Linde (M), Staffanstorp 8. Per Olof 

Lindgren (L), Svedala 9. Johnny Nilsson (S),Trelleborg 10. Anja Nordberg Sonesson (M), Malmö 11. Leif Sandberg (C ), 

Tomelilla 12. Isa Yilmaz (S) Malmö 
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Personalrepresentanter – Ledamöter 1. Joachim Rosenqvist 2. Henrik Stridh Suppleanter 3. Martina Thorsell 

4. Mikael Roos Ledningsgrupp 5. Peter Engström, vd  6. Håkan Bill, ekonomi- och inköpschef  7. Gunilla Carlsson, 

kommunikationschef  8. Carina Eklund, avdelningschef  verksamhetsutveckling  9. Jennie Kullberg, HR-chef 

10. Håkan Lindsjö, operativ chef  11. Mathias Lindsjö, avdelningschef kommunrelationer  12. Anders Persson vd, 

Sysav Utveckling AB 13. Magnus Thysell, marknadschef 
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GRI-Index 
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) är idag den mest populära standarden för 
hållbarhetsrapportering. Standarden baseras på hållbarhetens tre huvudaspekter: ekonomiska, miljömässiga och 
sociala. Sysavs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019 följer GRI Standards nivå Core. GRI-indexet nedan 
innehåller sidhänvisningar till de indikatorer som är väsentliga för Sysav och som redovisningen tar upp. 

GRI-INDIKATOR SIDA KOMMENTAR/OMISSION 

Organisationens namn 102-1 44 

Produkter och tjänster 102-2 
8-9, 12-19, 32, 34, 
44-46, 75 

Oganisationens huvudkontor 102-3 75 

Länder där organisationen verkar 102-4 8, 44, 75 

Ägarstruktur och bolagsform 102-5 8, 44, 75 

Marknadsnärvaro 102-6 8-9, 19, 46 

Organisationens storlek 102-7 
3, 8-9, 13, 17-18, 25, 
31, 44-45, 47, 75 

Information om anställda 102-8 25, 47, 60 

Vid tillfälle för denna rapport fnns inte information till-
gängligt gällande antal anställda fördelat på kontraktstyp 
och anställningstyp i förhållande till kön. Vår målsättning 
är att kunna redovisa detta i samband med nästa års 
rapport. Informationen gällande anställda, kontrakts- och 
anställningsformer, kön och löner är insamlad från Sysavs 
löne- och personalsystem. 

Leverantörskedjan 102-9 8-9, 19, 44 

Betydande förändringar under 2019 102-10 
16-17, 24, 34-36, 
45-47 

Tillämpning av försiktighetsprincipen 102-11 37 

Externa initiativ som organisationen stödjer 102-12 5, 21, 31, 46 

Medlemskap i organisationer 102-13 83 

VD:s ord 102-14 6-7 

Organisationens värderingar, standarder och normer 102-16 
6-7, 8, 21, 23-24, 
26-27, 37, 75 

Organisationens styrning 102-18 8, 75 

Intressenter 102-40 5, 10-11 

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 102-41 25 

Princip för identifering och urval av intressenter 102-42 10 

Intressentdialog 102-43 
5, 10-11, 21, 
30, 36, 46 

Dialog förs kontinuerligt med merparten av våra nyckel-
intressenter. Det är har därför inte ansetts relevant att 
dokumentera frekvens. 

Ämnen som diskuterades under intressentmöten 102-44 11 

Enheter som ingår i redovisningen 102-45 44 

Process för att fastställa innehåll och avgränsningar 102-46 5 

Väsentliga aspekter för organisationen 102-47 5 

Förklaringar av korrigeringar från tidigare redovisningar 102-48 
Ej relevant då inga större förändringar gjorts inom väsent-
lighetsanalysen från föregående år. 

Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan, indikator 

Väsentliga förändringar i redovisningen 102-49 5 
308-2, hanteras inte i denna rapport på grund av brist på 
data. Sysavs målsättning är att rapportera enligt indika-
torn vid tillfälle för nästa rapport. 

Redovisningsperiod 102-50 44 

Datum för senaste rapporten 102-51 5 

Redovisningscykel 102-52 Årsredovisningen upprättas årligen. 

Kontaktuppgifter 102-53 85 

Uttalande om att redovisningen följer GRI-standards 102-54 5, 82 

GRI-index 102-55 82 

Bestyrkanderapport enligt kraven i Årsredovisningslagen 102-56 43, 74 
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GRI-INDIKATOR SIDA KOMMENTAR/OMISSION 

103-1, 
5, 8, 12-19, 

Väsentliga områden: avgränsning, styrning och utvärdering 103-2, 
23, 34, 37, 44 

103-3 

Skapat och fördelat ekonomiskt värde 201-1 3, 25, 47 

Materialanvändning 301-1 9 

Dataunderlag för beräkningar har hämtats från följande: 
Värmeleveranser: avläsningen av debiteringsmätaren sker 
månadsvis och mängd av extern levererat värme beräknas. 

Energiförbrukning utanför organisationen 302-2 18, 44 
Elleveranser: avläsningen utförs av mätbolag One Nordic 
AB (på Eons uppdrag), avläsningar görs timvis. Dataunder-
lag kommer till oss igenom vår elhandelsbolag Modity. 

Inga applicerbara åtgärder som resulterat i minskning i 
Minskning av energiförbrukningen 302-4 

energiförbrukning har implementerats under året. 

Minskning av koldioxid 

Sysav har valt att rapportera enligt operationell kontrol-
lansats. För beräkningarna har väletablerade källor an-
vänts till utsläppsfaktorer, så som egna mätningar av CO2 

305-5 17, 22 i rökgaser i förbränningsanläggningen med kol-14 metod, 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten. De gaser som 
inkluderas i beräkningarna för CO2e innefattar koldioxid, 
f-gas och lustgas. 

I dagsläget samlar ej Sysav separat information om hur det 
farliga avfallet som inkommer till verksamheten fördelas i 

Mängd avfall som bearbetades 306-2 3, 9, 17-18, 31, 44 
respektive hantering. En mer fullständig redovisning 
planeras till nästa rapport. 

Denna indikator hanteras inte i denna rapport på grund av 
Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan 308-2 brist på data. Sysavs målsättning är att rapportera enligt 

indikatorn vid tillfälle för nästa rapport. 

Information om nyanställda och omsättning av anställda, 
utöver det som nämns på sidan 25,  fnns inte tillgänligt i 

Personalomsättning 401-1 25 dagsläget. Information om fördelning av anställda per 
region är ej relevant då Sysav endast verkar inom en 
region. 

Sysav har en anmälningsfunktion, där medarbetare 
anonymt kan anmäla oegentligheter, utan att riskera 

Arbetsmiljörisker 403-2 35-36, 37-40 
repressalier. Systemet omfattar både anställda och inhyrd 
personal. 

Personalträning inom hälsa och säkerhet 403-5 36 

Samtliga externa entreprenörer som verkar inom Sysavs 
gränser omfattas av vårt ledningssystem inom arbetsmiljö. 

Hälsa och säkerhet 403-8 45 
I dagsläget fnns inte tillgänlig information om specifkt 
antal. 

På grund av tekniska begräningar fnns idag inte möjlighet 
att samla mer information kring sjukdagar. Under 2020 

Sjukfrånvaro 403-9 36 
implementeras ett nytt system vilket möjliggör detta i 
framtiden. 

Sysav erbjuder kompetensutveckling genom företagsge-
mensamma utbildningar eller kurser i samråd med när-
maste chef. Sysav arbetar med en kompetensmatris som 

Kompetensutveckling 404-2 24, 27, 36 
beskriver vilka kompetenskrav som gäller för olika befat-
tningar. Anställda som närmar sig pensionen, kan vända 
sig till Pensionshjälpen, via KPA. 

Ledningsgruppen har representanter i följande ålders-
Könsfördelning i organisationen inklusive ledningsnivåer 405-1 24, 60 

kategorier: 30-49 år: 5 st, 50 < : 4 st 

Medellöner 405-2 25 

Samhällsengagemang 413-1 14-15, 28-31 
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Adresser 

Sysav Intresseföretag Samarbete med  
Malmö stads serviceförvaltning* 

Sysav – Sydskånes  avfallsaktiebolag ÅGAB  Syd  AB  (40  %) Malmö  Återbyggdepå 
Spillepengsgatan  13 Besöksadress:  Grimsbygatan  11 
Box 50344 Skabersjövägen  527-0,  211  20  Malmö 
202  13  Malmö Skabersjö Telefon  040-93  29 46 
Telefon  040-635  18  00 Faktureringsadress:  malmoabd.se 
Fax 040-635  18  10 Stenyxegatan  7 
sysav.se 213  76  Malmö  
VD och koncernchef: Peter Engström  Telefon  040-28  74  80 

agabsyd.se 
Dotterbolag VD:  Johan  Nilsson 
Sysav Industri  AB 
Spillepengsgatan  13 Carl  F AB  (25  %) 
Box 50344 Agneslundsvägen 16 
202  13  Malmö 212  15  Malmö 
Telefon  040-635  18  00 Telefon  040-18  03  00 
Fax 040-635  18  10  carlf.se 
sysav.se VD:  Curt F Jönsson 
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 

Nätverk och externa samarbeten 

Sysav är med i flera olika nätverk eller andra externa samarbeten. Dessa fungerar som ett stöd till vår egen verksamhet. 
Nätverken verkar inom olika områden, men ibland kan det finnas beröringspunkter mellan olika områden. 

Branschorganisationer inom avfalls-
hantering och återvinning: Avfall 
Sverige, ISWA, Energiföretagen 
EDV, CEWEP 

Biologisk återvinning: Biogas Syd, 
Energigas Sverige, Biogas Research 
Center (BRC), RISE, Skånes färd-
plan för biogas 

Brand och säkerhet: SAFIR, Brand-
skyddsföreningen 

Forskning och utveckling: Närings-
livsrådet, LTH, Advisory Board 
LTH, Waste Refinery, Re:Source, 
Partnerskap Alnarp, Miljöbron i 
Skåne, Nyföretagarcentrum Öre-
sund (styrelsen för), Packbridge, 
LFM30, PREWIN 

Förorenad mark: Renare Mark 

HR och personal: Sveriges HR-
förening, Sobonas HR-råd 

Inköp och upphandling: Handels– 
kammarens upphandlingsnätverk 

Juridik: Nätverk för bolagsjurister 
i kommunala avfallsaktiebolag/ 
förbund 

Marknad och kommunikation: 
Sveriges kommunikatörer 

Kvalitet: SIQ Institutet för kvalitets-
utveckling, Network for Quality 
Management 

Miljö och hållbar utveckling: 
Sydsvenska handelskammarens 
tankesmedja, Sydsvenska miljö-
rättsföreningen, NMC Nätverket 
för hållbart näringsliv, TEM 
Nätverk CSR Skåne, Hållbar 
Utveckling Skåne (HUT Skåne) – 
Förebyggande av avfall 

Recipientkontroller luft och vatten: 
Skånes luftvårdsförbund, 
Öresunds vattenvårdsförbund, 
Sydvästskånes grundvattenkom-
mitté, Segeåns vattendragsförbund 
och vattenråd, Österlens vattenråd 

Ägarsamarbeten: Avfallsplanerings 
gruppen, Insamlingsgruppen, 
Stiftelsen Spillepeng 

För mer information om årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, vänligen kontakta info@sysav.se 

* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg- och rivnings-
material till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån. 

mailto:info@sysav.se
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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 
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