TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 10:1
Kf § 109/2003

Dnr Ks 2012/155

Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september
2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut den 24 september 2003,
kommunfullmäktiges i Skurups kommun beslut den 29 september 2003,
kommunfullmäktiges i Tomelilla kommun beslut den 1 september 2003 och
kommunfullmäktiges i Ystads kommun beslut den 17 oktober 2003 samt beslut vid
bolagsstämma i Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag (SYSAV) den 23 april 2004 tillträder
angivna kommuner det den 8 mars 2000 dagtecknade konsortialavtalet rörande vilkoren
för samarbete i SYSAV.

Konsortialavtal
§1

Avtalsslutande parter

Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma,
Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. För samverkan kan i fråga om
regional avfallshanteirng genom bolaget upprättades år 1974 ett konsortialavtal, som 1978
ersattes av ett nytt. Detta avtal ersätter det avtal som 1978 träffades mellan ovan nämnda
kommuner. Delägarna har som målsättning att ytterligare kommuner kan inträda som
delägare i bolaget och biträda detta avtal.
§2

Samverkan

Ovan nämnda kommunder förbinder sig att samverka inom avfallsområdet genom SYSAV
med bolagsordning enligt bilaga 1, med de tillägg eller ändringar som kan beslutas om av
bolagsstämma.

§3

Bolagets ändamål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet
att

svara för den regionala återvinningen och avfallshanteringen för delägarkommunerna.

att
att

driva och utveckla en miljöriktig och kretsloppsanpassad avfallshantering, med målet
maximera återvinningen av material och energi samt minimera deponeringen

att

projektera, bygga, utbygga och driva regionala behandlingsanläggningar, inklusive för
verksamheten nödvändiga avfallsupplag

att

bedriva därmed sammanhängande regional verksamhet.

Till grund för parternas samverkan ligger vidare SYSAV:s regionala Kretsloppsplan varom
ägarna gemensamt beslutar.
§4

Aktiekapital

Aktiekaptialet framgår av bolagsordningen och skall fördelas mellan parterna i enlighet med
aktiefördelningen enligt konsortialavtalet från 1978, se förteckning i bilaga 2.
§5

Finansiering

Bolagets investeringar skall finansieras med eget kapital och med externa lån mot säkerhet i
bolagets egendom.
§6

Borgensåtagande

I de fall delägarna gemensamt beslutar om att i enskilt fall teckna borgen för bolaget skall
denna fördelas i enlighet med den fördelningsgrund som framgår av bilaga 2 och skall beslut
fattas om storleken på en eventuell borgensavgift till borgensmännen. Fördelningsgrunden
skall år 2010 kunna omprövas om väsentliga förändringar i befolkningsfördelningen
föranleder därtill.
§7

Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av minst nio ordinarie styrelseledamöter och lika många
styrelsesuppleanter.
I styrelsen får ingen delägarkommun vara representerad med mer än fem ledamöter och fem
suppleanter. I bolagets styrelse skall samtliga delägarkommuner vara representerade med
minst en ledamot eller suppleant.
För nominering av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter skall
tillsättas en valdelegation med sammansättning, uppdrag och arbetsinstruktion enligt bilaga 3.

Utöver ovan nämnda styrelseledamöter och suppleanter skall styrelsen bestå av det antal
ytterligare ledamöter och suppleanter, som de anställda utser enligt vid varje tillfälle gällande
lag om styrelserepresentation för anställda i aktiebolag.
§8

Samrådsorgan

Ett särskilt samrådsorgan, under ordförandeskap av bolagets verkställande direktör, skall
inträttas bestående av de inom delägarkommunerna för avfallshanteringen ansvariga
tjänstmännen.
Samrådsorganet sammanträder, efter kallelse från bolaget, för att informeras om och
diskutera tekniska, ekonomiska samt lokala och regionala frågor rörande avfallshanteringen.
Därutöver skall under året hållas två informationsmöten vid vilka från delägarkommunerna
för avfallshanteringen ansvariga förtroendemän och tjänstemän träffas för
informationsutbyte.
§9

Bolagsstämma

Delägarkommun skall utse ett ombud som utövar delägarkommunens rösträtt vid
bolagsstämma.
Vid bolagsstämman äger ledamot av kommunfullmäktige i respektive delägarkommun rätt att
närvara och att framställa frågor till styrelsen.
§ 10

Kostnadsfördelning

Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer. Till grund för debitering skall
ligga taxa, framtagen på så sätt att inkomster och utgifter i princip balanserar, men med
utrymme för sådan vinst att investeringar möjliggörs i framtida återvinnings-, behandlingsanläggningar och i framtida deponier.
Bolaget äger rätt att differentiera avgiften efter olika avfallsslag.
För avfallstyper som delägarkommunerna har ansvar för enligt bestämmelser i lagstiftningen
skall samma avgift tas ut för samma slag och enhet av avfall.
För övriga avfallstyper utgår avgifter som fastställs av styrelsen.
Styrelsens beslut om avgifter och taxebestämmelser för det avfall som faller under
delägarkommunernas ansvar, skall årligen skriftligen meddelas dessa före den 1 juli avseende
den behandlingsavgift som kommer att ta ut fr.o.m. följande årsskifte.

§ 11

Förbindelse att lämna avfall till bolaget

Varje delägarkommun förbinder sig att under detta konsortialavtals giltighetstid till bolagets
återvinnings-, behandlingsanläggningar och deponier dels avlämna allt avfall som kan tas
emot i bolagets anläggningar och som kommunerna har ansvar för enligt lagstiftningen, dels
sådant avfall som delägarkommunerna gemensamt beslutat att omhänderta. Undantag görs
för sådant avfall om vilket delägare och bolaget gemensam överenskommet att det kan
omhändertas och återvinnas/behandlas i respektive delägarkommun.
§ 12

Förändringar beträffande avfallets mängd och sammansättning

Delägarkommunerna förbinder sig att i god tid till bolaget anmäla större förutsebara
förändringar beträffande mängd och sammansättning av avfallet, särskilt vad gäller
industriavfallet.
§ 13

Markanskaffning

Delägarkommunerna skall medverka vid markanskaffning för bolagets anläggningar.
§ 14

Nedsättning eller ökning av aktiekapital. Likvidation

Förändring av aktiekapitalet eller likvidation får ske på bolagsstämman endast om
majoriteten av delägarkommunerna, respesenterande dessutom minst 2/3 av aktiekapitalet i
bolaget, förenar sig om detta.
§ 15

Bolagets redovisningshandlingar

Bolaget skall till samtliga delägarkommuner årligen senast den 31 mars, dock senast vid
kallelse till ordinarie bolagsstämma, översända avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar, som skall behandlas på bolagsstämma.
§ 16

Ändring av bolagsordning

Innan bolagets styrelse framlägger förslag om ändring av bolagsordning skall respektive
delägarkommun höras.
§ 17

Hembud av aktie m.m.

Delägarkommun får inte överlåta sina aktier i bolaget till annan utan att majoriteten av
delägarkommunerna, representerande dessutom minst 2/3 av aktiekapitalet i bolaget, lämnar
sitt medgivande. Lämnas sådant medgivande skall delägarkommun, som vill överlåta sina
aktier, erbjuda övriga delägarkommuner att inlösa aktierna, varvid dessa delägarkommuner
skall äga rätt att lösa det antal aktier som svarar mot kommunernas andel i bolaget. Det
samma gäller för det fall delägarkommun önskar överlåta endast viss del av sitt aktieinnehav.
Även som delägarkommun överlåter, helt eller delvis, sina aktier i bolaget, kvarstår övriga
förpliktelser enligt detta undertecknade avtal under hela avtalsperioden.
Delägarkommun får inte pantsätta sina aktier i bolaget.

§ 18

Giltighetstid m.m.

Detta avtal gäller till och med den 31 december 2025. Avtalet förlängs med fem år i sänder
om det inte skriftligen sägs upp av någon av delägarkommunerna senast två år före
avtalstidens slut.
Om majoriteten av kommunerna, representerande dessutom minst 2/3 av aktiekapitalet i
bolaget, så överenskommer får dock avtalet upphöra i förtid.
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2000. Så snart detta avtal träder i kraft upphör 1978 års
konsortialavtal.
§ 19

Tvist

Eventuell tvist med anledning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol om inte
delägarkommunerna enas om annat förfarande.
Förtydligande

”I § 11 ”Förbindelse att lämna avfall till bolaget” stadgas att ”Undantag görs för sådant avfall
om vilket delägare och bolaget gemensamt överenskommet att det kan omhändertas och
återvinnas/behandlas i respektive delägarkommun.” Med detta menas att det mellan enskild
delägare och SYSAV för sådant avfall som inte redan lokalt omhändertas och återvinns som
material, genom producentansvar eller genom kommunens försorg, kan träffas
överenskommelse om lokalt omhändertagande i den enskilda delägarkommunen. Det
brännbara avfall, definierat enligt 5 § Renhållningsförordningen, som återstår efter sådant
ovan nämnt överenskommet lokalt omhändertagande, skall levereras till SYSAV om inte
annat överenskommes.
Respektive delägarkommuns miljö- och renhållningsansvar utövas i enlighet med
bestämmelserna i Miljöbalken och Renhållningsförordningen. I kommunens
renhållningsordning med tillhörande avfallsplan beslutas om hur avfallshanteringen skall
genomföras.
Kommunen får i enlighet med 19 § Renhållningsförordningen föreskriva att vissa slag av
avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i
fråga om förvaring och transport av avfall föreskriva ytterligare åtgärder som behövs av
återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.”
_____________

