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Årsredovisning

2014
rambo pÅ  
1 minut
Rambo är ett kommunägt avfallsföretag.  

Kunderna är hushåll, företag och  

verksamheter i de fyra ägarkommunerna  

Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.  

Varje år hanterar Rambo ungefär 100 000 ton 

avfall. Men uppdraget är inte bara om att ta 

hand om det avfall som uppstår på ett miljö

mässigt sätt, Rambo ska även verka för att 

resurs hushållningen i ägarkommunerna är så 

god som möjligt. 

Rambo står för Regional avfallsanläggning  

i mellersta Bohuslän. 
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begreppsförklaringar
avfallsanläggning – Här sker sortering och omlastning 
av avfall. Företag som lämnar stora lass kan köra upp på 
anläggningen men i övrigt är det ett slutet område.  
Rambo har fyra avfallsanläggningar. 

Återvinningscentral (ÅvC) – Hit kommer privatpersoner 
och verksamheter för att lämna sitt sorterade avfall. Här tar 
Rambo emot såväl förpackningar som farligt avfall, däck, 
tryck impregnerat trä och annat som kan återvinnas.  
Rambo har sju återvinningscentraler.

producentansvar – För bland annat tidningar, förpack-
ningar, däck, ljuskällor och el-avfall gäller producentansvar. 
Det betyder att producenterna har ansvar för att samla 
in och ta om hand sina produkter när de är förbrukade. 
Förpackningar och returpapper samlas huvudsakligen in via 
producenternas obemannade  återvinningsstationer.

Återvinningsstation (Åvs) – Här lämnar hushållen 
förpackningar och tidningar vilka omfattas av producent-
ansvar. I Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum fungerar 
Rambo som samordningsentreprenör för Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen, FTI. FTI ansvarar för insamling och 
återvinning av tidningar och förpackningar i Sverige. Totalt 
finns 65 återvinningsstationer i Rambos fyra ägarkommuner. 

Återbruk – Här lämnas intakta möbler och prylar som  
kan återanvändas. Rambo samarbetar med kommunala 
verksamheter och ideella organisationer som tar hand  
om sakerna. Återbruk finns på återvinningscentralerna 
Hogenäs, Hästesked, Sivik och Tyft.

samlaren käll – Här lämnas det lilla farliga el-avfallet som 
småbatterier, glödlampor och mindre elektronik. Rambo 
tillhandahåller totalt tio Samlaren Käll vilka är utplacerade i 
matbutiker i de fyra ägarkommunerna. 

miljöstation – Farligt avfall från hushåll kan lämnas på de 
miljöstationer som finns utplacerade på ett antal platser i 
var och en av Rambos ägarkommuner.

Förvaltningsberättelse 
årsredovisning 2014

Styrelsen och verkställande direktören 
för Regional avfallsanläggning i mellersta 
Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger 
härmed följande redovisning för 
verksamheten under räkenskapsåret  
1 januari 2014-31 december 2014.



2014 i sammandrag

femÅrsöversikt

2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning, tkr 151 050 155 342 162 488 161 040 136 894

Res. efter finansiella poster, tkr 1 219 1 235 6 283 8 471 6 426

Res. i % av nettoomsättningen 1,0 0,8 3,9 5,2 4,7

Balansomslutning, tkr 124 685 119 132 113 469 112 085 104 904

Soliditet (%) 55 57 59 55 53

Medelantalet anställda 70 70 51 42 25

Justerat eget kapital 68 820 68 158 66 382 62 005 55 882

andel i nytt vindkraftverk
Uppförandet av ett vindkraftverk i anslutning 
till avfallsanläggningen Tyft i Tanums kommun 
påbörjades. Rambo äger fem procent och när 
vindkraftverket tas i drift under 2015 ska det  
täcka hela företagets energibehov.

mindre än en proCent till deponi
Mer än 99 procent av allt avfall som Rambo  
om händertog nyttiggjordes.

renodling av verksamheten
Som ett led i Rambos beslut att renodla och 
fokusera på kärnverksamheten genomfördes  
en upphandling avseende fjärrtransporter.  
Vidare avyttrades företagets andelar i Krickos 
Transporttjänster AB. 

714 elever deltog i rambos  
sopskola
Rambo bjuder årligen in skolorna att delta i  
Rambos sopskola för att lära sig mer om åter-
vinning och avfallshantering. Sopskolan är  
populär och antalet deltagare ökade från  
421 elever 2013 till 714 elever 2014.

hemsorteringstestet redovisade  
goda resultat
Utvärderingen av hemsorteringstestet visade  
god måluppfyllnad, återvinningen ökade, arbets-
miljön var god och kunderna fortsatt nöjda.

ny avvattningsplatta
Asfalteringen av den nya avvattningsplattan  
på Sivik i Lysekils kommun färdigställdes. Här 
kommer olika sorters slam, som inte behöver  
ha avvattnats på förhand, kunna hanteras.
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När vi nu lägger 2014 till 
handlingarna kan jag 

konstatera att det var året då 
vi påbörjade en konsolidering 
av Rambo. Genom förvärvet 
av Rambo Insamling 2012 
växte företaget på kort tid 
och vi arbetar med att bygga 
en stabil plattform som bär 
upp kostymen. 

fokus på kärnverksamheten
Rambo har beslutat att öka fokuseringen på kärnverksamheten. 
Som en naturlig konsekvens av beslutet avyttrade Rambo under 
året sina andelar i Krickos Transporttjänster AB. Dessutom har 
vi genomfört en upphandling av fjärrtransporter för att under 
nästkommande år avveckla den delen av verksamheten. Samman-
taget renodlar vi transportverksamheten och skapar en liknande 
insamlings organisation i alla fyra kommuner. 

nytt insamlingssystem
Sverige har ett antal miljömål antagna av Riksdagen. Rambo är  
ägarkommunernas verktyg för att uppfylla de mål som har med  
avfallshantering att göra. Vi ska ligga i framkant och vara ett före-
döme för andra kommuner och regioner avseende miljö. 

Vi ser en framtid med nya ambitiösa miljömål avseende 
matinsamling och återvinning vilket kommer att innebära stora 
förändringar för våra ägare och kunder. Befintliga insamlings system 
behöver förändras för att uppfylla dagens arbetsmiljökrav och 
morgon dagens miljökrav. Rambo har under ett års tid genomfört 
ett test med fastighetsnära insamling i fyrfack, så kallad hem-
sortering, i Lysekils kommun. Under 2014 utvärderades testet 
och resultatet var mycket positivt. Enkätundersökningar visade 
att kundnöjdheten var över 90 procent samtidigt som restavfallet 
reducerades med upp till 80 procent jämfört med hur det såg ut 
före hemsorteringsprojektets start. 

Under våren 2015 kommer våra politiker att fatta beslut om 
hur insamlingssystemet i Lysekil ska se ut för överskådlig framtid. 
Förändringar är också att vänta i våra övriga kommuner.  

I regeringsförklaringen som Stefan Löfven presenterade den 
3 oktober 2014 finns en skrivelse om att kommunerna bör få ökat 
ansvar för insamlingen för att återvinningen ska öka och avfallet 
minska. Att Rambo har börjat titta på alternativa insamlingssystem 
gör att vi står väl rustade för att ta det ansvaret. 

tillsammans för framtiden
Jag tillträdde som vd för Rambo i augusti och under hösten har jag 
tillsammans med företagets ledning skapat en plan för hur vi ska 
driva Rambo framöver.

Det är viktigt att hitta en balans mellan de krav som ägarkom-
munerna ställer på företaget och vad kunderna efterfrågar. Vi möter 
den utmaningen med en flexibel, snabbfotad organisation med 
kompetenta och engagerade medarbetare.

Rambo har tre kärnvärden: enkelhet, närhet och förtroende. 
Under 2014 påbörjade vi arbetet med att levandegöra kärnvärdena 
och bygga en gemensam värdegrund. I och med det tydliggör vi 
vilket företag vi är och vill vara. Medarbetarna är Rambos viktigaste 
tillgång och den kompetens som finns inom organisationen måste 
vårdas och utvecklas!

Lars Johansson
Verkställande direktör

vd-ord
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ändamÅl, uppdrag oCh affärsidÉ

Rambo är ägarkommunernas förlängda arm och finns för att 

invånare och verksamheter ska tillhandahållas en god och 

miljöriktig avfallshantering till konkurrenskraftiga priser.  

Ändamål
Ägarkommunernas syfte med att bedriva avfallsbolag beskrivs i 
ägardirektivet som de fyra ägarkommunerna antagit. I ägardirektivet 
framgår att:

Rambo ska vara ett aktivt instrument för att säkerställa ägarkom-
munernas och deras kommuninvånares behov av en ekonomiskt 
och miljömässigt ändamålsenlig resurshushållning och avfallshan-
tering. Bolaget ska tillhandahålla avfalls- återvinnings- och miljö-
tjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga 
kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser.

Rambo ska i sin verksamhet följa EUs avfallshierarki, vilken  
innebär att avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper. Avfallet ska  
i följande ordning: förebyggas, återanvändas, återvinnas som mate-
rial, energiutvinnas och i sista hand deponeras. 

Rambo ska i, och för, ägarkommunerna tillhandahålla en nära 
och effektiv infrastruktur med avfalls- och återvinningsanläggningar. 

Affärsidé
Rambo verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle med god 
resurs hushållning. Detta genom att tillhandahålla avfalls- och 
återvinnings lösningar samt miljötjänster till invånare och verksam-
heter i mellersta och norra Bohuslän. Vi erbjuder konkurrenskraftiga 
priser utan att göra avkall på kvalitet och leveranssäkerhet – allt utan 
att äventyra vår miljö och arbetsmiljö. 

Mål 
Rambo verkar aktivt för att intentionerna i nationella mål samt i 
ägarkommunernas avfallsplan ska uppnås. I avfallsplanen fastslås 
följande mål:
•	 Farligt	avfall	ska	utsorteras	och	omhändertas	på	ett	miljöriktigt	

sätt.
•	 Återanvändning	och	materialåtervinning	av	hushållsavfallet	ska	

öka på bekostnad av energiutnyttjande.
•	 Matavfall	från	hushåll,	restauranger,	storkök	och	butiker	ska	i	

ökande utsträckning behandlas biologiskt. 
•	 En	lokal	produktion	av	fordonsgas,	baserad	på	rötning	av	mat-

avfall och avfall från livsmedelsindustrin, ska eftersträvas.  
•	 Slammet	från	de	kommunala	reningsverken	ska	i	första	hand	

nyttiggöras i närområdet och fosforinnehållet ska återföras till 
växtodling där så är praktiskt möjligt.  

Strategi
Utifrån Rambos uppdrag och mål har Rambo valt en strategi som 
innebär att bolaget ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet 
avfallshantering.  

En konsekvens av den antagna strategin är bland annat att 
Rambo beslutat att sluta bedriva fjärrtransporter i egen regi. Ytter-
ligare ett beslut som fattats med bakgrund av Rambos strategi är 
att avyttra andelarna i Krickos Transporttjänster AB, vilket gjordes 
under 2014.  
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omvärld oCh  
marknad
Avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruk

tur, men den är inte ett självändamål. Idag genererar 

varje svensk i genomsnitt 450 kilo avfall om året, men för 

att nå ett hållbart samhälle behöver mängden minska. 

Samtidigt ska det avfall som uppstår omhändertas på ett 

så resurseffektivt sätt som möjligt.

Rambo verkar i fyra kommuner och har en stark lokal närvaro 
men påverkas samtidigt av beslut, händelser och trender på 
såväl internationell som nationell nivå.

EU presenterade – och tog tillbaka  
– ambitiösa mål
Under 2014 lade EU-kommissionen fram ett ambitiöst paket 
med förslag som innehöll en skrivelse om cirkulär ekonomi 
samt förslag om ändringar i avfalls- deponerings- och 
förpackningsdirektiven. Förslagen innebar nya skärpta mål 
bland annat: 30 procent minskning i mängden uppkommet 
matavfall till 2025, deponeringsförbud för biologiskt och 
nedbrytbart avfall till 2025 samt återvinning av 70 procent av 
hushålls avfallet till 2030.

I Kommissionens arbetsprogram för 2015, som presentera-
des i december 2014, framgick dock att förslagen dras tillbaka 
vilket är beklämmande ur ett miljöperspektiv. Kommissionens 
agerande kan ses mot bakgrund av två faktorer. För det första 
är ekonomin i stora delar av EU svag och arbetsmarknads-
frågor prioriteras före miljöfrågor. För det andra finns en 
utbredd EU-skepsis vilket påverkar vilken politik 
Kommissionen väljer att driva igenom.  

I samband med att paketet med 
förslag drogs in meddelades dock att det 
ska ersättas med ett mer heltäckande för-
slag under 2015. Rambo avvaktar det nya 
förslaget med förhoppning om att det 
är ambitiöst ur miljöhänseende samt att 
det innehåller tydliga skrivelser och mål.

avfallshierarkin
År 2008 antogs EUs gällande avfallsdirektiv. Avfallsdirektivet 
fastslår bland annat att länder inom EU ska arbeta enligt den så 
kallade avfallshierarkin, som fungerar som prioriteringsordning 
för lagstiftning och politik på avfallsområdet. 

Följande ordning ska följas: 

1. Förebyggande, förhindra att avfall uppstår 

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning 

5. Deponering
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1. FöREByggANdE
Nytt nationellt avfallsförebyggande program
Under 2014 antog Sverige ett avfallsförebyggande program med 
fokus på fyra områden: mat, textil, elektronik samt byggande och 
rivning.  Valen av fokusområden beror på att dessa avfallsslag 
orsakar stora sammanlagda utsläpp i Sverige, både vid tillverkning 
och avfallshantering. 

vision för sveriges avfallsförebyggande  
program 2014-2017
”År 2050 lever vi ett gott liv med högt välbefinnande inom pla-
netens ekologiska gränser. Vi har skapat ett kretsloppssamhälle 
utan avfall. Varor och material designas så att de är resursef-
fektiva, kan återanvändas länge, går att reparera och är fria från 
farliga ämnen. Sverige är världsledande på miljöinnovation. 
Våra företag har utvecklat nya affärsmodeller och levererar pro-
dukter och tjänster som är resurseffektiva och fria från farliga 
ämnen. Konsumenter, företag och myndigheter har tillgång till 
ett stort utbud av hållbara varor och tjänster som inte orsakar 
några miljö- och hälsoproblem i Sverige eller andra länder.”

2. ÅTERANVÄNdNINg
Fokus på nya affärsmodeller
Samhället har satsat på resurshushållning de senaste åren och 
nya affärsmodeller som bygger på idén om en cirkulär ekonomi 
har lyfts fram. 

Cirkulär ekonomi är ett tankesystem som kopplar ihop 
ekonomi och ekologi. Systemet bygger på affärsmöjligheter där 
cirkulära kretslopp används, snarare än linjära processer som 
hittills har varit dominerande. Istället för att utvinna råmaterial, 
använda det en gång och sedan slänga det blir återanvändning, 
reparation och återvinning normen. I Sverige finns ett växande 
intresse för cirkulär ekonomi och initiativ som bygger på detta 
tankesystem ökar. 

3. MATERIALÅTERVINNINg
Höga mål för materialåtervinning
Att använda återvunnet material innebär inte bara att uttaget av 
mängden jungfruligt material minskar, det innebär också en be-
tydande energibesparing. Används ett ton stål sparas lika mycket 
jungfruligt material samt mer än ett ton koldioxid. 

Den fortsatta lågkonjunkturen under 2014 innebar att råva-
rupriserna hölls nere samtidigt som ersättningen för återvunnet 
material var fortsatt låg. När prisskillnaden mellan material som är 
återvunnet respektive jungfruligt är liten minskar incitamenten 
att använda återvunnet material i produktion vilket i sin tur ökar 
miljöbelastningen. 

Ur ett historiskt perspektiv har myndigheternas mål och krav 
på allt mer återvinning ökat stadigt. Kraven kommer sannolikt  att 
skärpas ytterligare samtidigt som forskning och utveckling banar 
väg för förbättrad materialåtervinning.  

För att förebygga och minska uttjänta varors inverkan på 
miljön har EU infört en rad direktiv på området. Sverige har i sin tur 
infört producentansvar för förpackningar, returpapper, el-utrust-
ning, däck och bilar. Målet med Producentansvarsförordningen är 
att uttjänta varor ska samlas in och återvinnas så långt som möjligt. 
Förordningen ställer också krav på konsumenterna som ska sortera 
ut och lämna dessa varor i de insamlingssystem som producen-
terna tillhandahåller. 

Det finns en rad målsättningar för hur mycket som ska samlas 
in till materialåtervinning år 2020. De flesta av dem uppfylls eller 
är nära att uppfyllas redan nu. Högre mål kommer dock att ställas 



10 Rambo ab   |   Årsredovisning 2014

Beslutade och föreslagna mål som styr mot ökad materialåtervinning

Målområde År, beslut År, måluppfyllnad Innebörd

Miljöetappmål avseende 
återvinning av växtnäring och 
energi

2012 2018 Senast 2018 ska minst 50 % av allt matavfall från hushåll, 
storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behand-
las biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 % 
behandlas så att även energi tas tillvara.

Materialåtervinning (förpack-
ningar och returpapper)

2014 2017 Samma procentuella mål som gäller idag men räknat på 
verklig återvunnen mängd istället för, som idag, på insam-
lade mängd.

Miljöetappmål avseende 
materialåtervinning och åter-
användning

Ej beslutat, förslag 
berett 2013

2020 60 % av hushållsavfallet ska återvinnas/återanvändas.

4. ENERgIUTVINNINg
Sverige utvinner mest energi ur avfallet

Avfall fungerar som bränsle i fjärrvärmeproduktion. Energi-
utvinning utgör ungefär hälften av den totala mängden 
avfall i Sverige som är det land i Europa som utvinner mest 
energi ur avfallet, cirka 3 MWh per ton. Kapaciteten för 
energiutvinning är i Sverige större än mängden avfall som 
lämnas till förbränning, därför importeras hushållsavfall, 
främst från Norge. Energiutvinning i Sverige bidrar till att 
mindre mängder avfall läggs på deponi i de länder där 
avfallet uppkommer. Detta är bra för miljön även utanför 
Sveriges gränser. Samtidigt ska behandlingen av avfall hela 
tiden sträva efter att klättra i hierarkin vilket de mål som 
satts upp för såväl materialåtervinning som förebyggande 
styr mot.

5. dEPONERINg
Endast en mycket liten del av allt avfall 
läggs på deponi
Deponi är en behandlingsmetod för avfall som var vanlig 
förr men som idag endast används för avfall som inte går 
att behandla på annat sätt. I Rambos kommuner deponeras 
mindre än en procent. Följande är exempel på anledningar 
till varför avfall deponeras: 
•	 Avfallets	komplexitet,	form	och	storlek	gör	det	svårt	att	

återvinna. Till exempel stora fisketrålar eller sprängmattor.
•	 Avfallets	egenskaper	gör	att	det	miljöriktiga	sättet	att	ta	

hand om avfallet är deponi. Till exempel eternitplattor som 
innehåller asbest.

•	 Att	det,	för	det	aktuella	avfallsslaget,	i	dagsläget	inte	
finns några miljöriktiga och ekonomiskt lönsamma 
återvinnings förfaranden. Till exempel industrins tork-
massor av aluminiumsilikat. 

efter 2020. Ansvaret för insamling av tidningar- och förpackningar 
kan också komma att flyttas från producenterna till kommunerna. 

Under 2014 avlades, efter riksdagsvalet, en regeringsförkla-
ring som fastslog att: ”Avfallet behöver minska och återvinningen 
öka, ansvaret för insamlingen läggs därför på kommunerna.” Blir 

förslaget, som bereds av Miljödepartementet, verklighet blir det 
kommunernas uppgift att planera och organisera insamlingen på 
ett sätt som gör det enkelt för hushållen att sortera ut och lämna 
förpackningar och tidningar för återvinning. Det kan ske antingen 
på återvinningsstationer eller genom fastighetsnära insamling. 
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RAMBOS VeRKSAMhet

kundanpassad oCh miljöriktig  
avfallshantering 

second hand

hushåll

Rambo finns för att omhänderta alla sorters avfall som gene

reras av hushåll samt företag och verksamheter i ägarkom

munerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. År 2014 

hanterade Rambo på ett miljöriktigt sätt 94 000 ton avfall.

Ansvaret för allt hushållsavfall som inte omfattas av producent-
ansvar ligger hos kommunerna. Lysekil, Munkedal, Sotenäs och 
Tanum, som tillsammans har drygt 45 000 invånare, har valt att lösa 
avfallshanteringen genom det kommunala avfallsföretaget Rambo. 
Hanteringen av hushållsavfallet finansieras genom en taxa som 
kommunfullmäktige beslutar om. 

Inom ramen för Rambos verksamhet transporteras, omhänder-
tas och behandlas också verksamhetsavfall. Den marknaden  
är konkurrensutsatt och varje verksamhetsutövare anlitar valfri  

parter för avfallshanteringen. I Lysekil, Munkedal, Sotenäs och 
Tanum väljer ungefär 90 procent av marknaden att samarbeta  
med Rambo. 

För att kunna omhänderta de avfallsmängder som genereras 
i kommunerna och erbjuda en så god service som möjligt driver 
Rambo fyra avfallsanläggningar, sju återvinningscentraler och  
14 miljöstationer. Dessutom tillhandahåller Rambo Samlaren Käll  
för hushållens lilla farliga el-avfall. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns  
tio Samlaren Käll utplacerade i de fyra kommunerna. 

Avfallsmängder under 2014
Under 2014 hanterade Rambo 94 000 ton avfall vilket är en minsk-
ning jämfört med 2013. Det beror bland annat på minskade mäng-
der massor för deponisluttäckning. 
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Avfall som samlades in från hushåll samt företag och verksam-
heter transporterades till Rambos avfallsanläggningar för sortering, 
omhändertagande och/eller mellanlagring. Därifrån gick det vidare till 
återanvändning, materialåtervinning eller energiutvinning. Mindre än 
en procent av allt avfall som Rambo omhändertog 2014 deponerades.  
Rambo arbetar ständigt för att behandla avfallet på bästa möjliga sätt.

Initiativ för att främja resurshushållning
•	 Ett viktigt initiativ för att främja god resurshushållning i ägar-
kommunerna är Sopskolan som på ett pedagogisk och roligt sätt 
höjer kunskapen om avfall och återvinning bland barn. Varje år bjuds 
skolorna in för att delta. Under 2014 deltog 35 grupper med 714 elever 
från de fyra ägarkommunerna i Rambos sopskola. Föregående år 
deltog 20 grupper med 421 elever. Sopskolan äger rum antingen på 
någon av återvinningscentralerna eller i klassrummet. 

•	 Rambo samarbetar med Håll Sverige Rent och stödjer varje år 
Skräp plockardagarna som riktar sig till förskolebarn. Under 2014 
var ungefär 3000 barn och lärare i Rambos fyra kommuner ute och 
plockade skräp.

•	 Rambo arbetar ständigt för att öka hushållandet av resurser 
internt. Företaget är sedan år 1997 certifierade enligt ISO 140001 som 
är en standard för miljöledning. Rambo har även ledningssystem för 
arbetsmiljö och kvalitet.  

•	 Rambo har haft Återbruk på sina anläggningar sedan slutet av 
90-talet. Sedan dess har inlämningen ökat vilket kan bero på de 
senaste årens allmänna second hand-trend. Hur mycket som lämnas 
till Återbruk beror också på konsumtionsmönster.  

•	 Under 2014 påbörjades uppförandet av ett vindkraftverk i anslut-
ning till avfallsanläggningen Tyft i Tanums kommun. Rambo äger en 
andel om fem procent som ska täcka hela företagets energibehov. 
Vindkraftverket kommer att stå klart i början av 2015. Övriga ägare är 
Tanums kommun och Tanums Bostäder.   

•	 Rambo arbetar även med miljödiplomering i enlighet med stan-
darden Svensk Miljöbas. Läs mer om det på sidan 20.

produCentansvar 2014
Lysekil  Sotenäs tanum Munkedal

ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv

Papper* 892,0 62,1 903,09 101,1 687,0 55,8 331,0 32,4

Plastförpackningar 80,0 5,6 96,09 10,8 111,0 9,0 44,0 4,3

Metallförpackningar 26,0 1,8 26,09 2,9 30,0 2,4 30,0 2,9

Glasförpackningar 415,0 28,9 412,09 46,1 380,0 30,9 188,0 18,4

Småbatterier 5,0 0,3 7,39 0,8 2,0 0,2 2,5 0,2

Diverse elektronik 149,9 10,4 207,7 23,3 110,2 9,0 112,2 11,0

verksamhetspoliCy 
rambo ab ska erbjuda kundanpassad och miljöriktig 
avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla 
och återvinna avfall från verksamheter och allmän-
het, företaget ska genom detta främja en kretslopps-
anpassad samhällsutveckling inom våra kommuner.  
 
våra produkter och tjänster ska hålla rätt och jämn 
kvalitet, detta ska upprätthållas med hjälp av effektiva 
processer och personal som arbetar i god arbets-
miljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och 
medarbetare.
 
vi ska följa de lagar och förordningar som gäller 
för vår verksamhet och motsvara de krav som våra 
intressenter ställer.  
 
vi ska genom kontinuerlig kompetenshöjning av 
vår personal verka för att våra produkter, processer, 
arbetsmiljö och ledningssystem ständigt förbättras. 
höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll, 
säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre 
möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt 
åtagande att förebygga och minska vår negativa 
påverkan av miljön.
 
varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra 
yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att 
följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma,  
rapportera och medverka till att brister avhjälps.  
 
vi ska öppet redovisa miljöfakta. Våra leverantörer och 
entreprenörer ska känna till vår verksamhetspolicy och 
bedriva sin egna verksamhet i linje med denna.  

*tidningar, returpapper, pappersförpackningar och wellpapp.
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VeRKSAMhet AnLäGGninG

Under 2014 kom 94 000 ton avfall, varav 11 000 ton slam, in 

till Rambos fyra avfallsanläggningar. Här pågår ett ständigt 

arbete för att allt som slängs ska tas till vara på ett sätt som är 

så resurseffektivt som möjligt. 

Avfallsanläggningarna är hjärtat i Rambos verksamhet och hit  
kommer nästan allt avfall för att på ett miljöriktigt och säkert sätt  
behandlas, sorteras eller lastas om. När sopbilar eller contain-
rar kommer in till anläggningen sorterar Rambo avfallet med 
sorterings maskiner. Målet är att sortera så mycket som möjligt av 
blandavfallet i rätt fraktioner. 

I anslutning till anläggningarna finns också återvinnings-
centraler där kunder lämnar sitt sorterade grovavfall. Här hjälper 
Rambos personal gärna till så att det sorterade avfallet hamnar på 
rätt ställe. 

Rambos anläggningar tar även hand om slam, såväl från avlopp 
som från industriprocesser. Avloppsslammet används i huvudsak för 
sluttäckning av deponier och industrislammet komposteras och blir 
till mull som kan blandas ut i jord. 

Fortsatt energieffektivisering
Föregående år belönades Rambo med E-prize som är en utmärkelse 
till företag som målmedvetet och innovativt arbetar med energi-
effektivisering. Under 2014 fortsatte Rambo sin satsning för att 
minska energiförbrukningen på anläggningarna. En stor del av all 
belysning byttes ut till LED-lampor. Dessutom installerades rörelse-
detektorer och dagsljussensorer på flertalet ställen. Under 2015 
kommer arbetet som innebär en rejäl energibesparing att vara klart. 
Flertalet av strålkastarna på anläggningar och återvinningscentraler 
förbrukar efter övergången till LED-lampor en niondel energi jäm-
fört med tidigare. Samtidigt har ljuset förbättrats på flera ställen. 

Sluttäckningar och deponier
Idag går en väldigt liten del av allt avfall till deponi, det vill säga 
läggs på hög och grävs ner. Siffran för 2014 var mindre än en pro-
cent vilket är samma siffra som föregående år.  Sivik i Lysekil är en av 

få kvarvarande aktiva deponier i Västsverige och en viktig resurs för 
Rambo och ägarkommunerna. 

Idag behövs särskilda tillstånd för deponier och på många 
platser pågår arbetet med sluttäckning. Det betyder att deponin 
avslutas och täcks över på ett sätt som är miljöriktigt och säkert. 

Enligt beslut från Länsstyrelsen ska sluttäckningen av depo-
nierna på Tyft och Hästesked vara klara 2015. Redan under föregå-
ende år färdigställdes sluttäckningen på Hästesked och under 2014 
pågick arbetet med sluttäckning av deponin på Tyft. Tidplanen 
kommer att hållas och arbetet färdigställas under nästa år. Sluttäck-
ningen av Hogenäs kommer att påbörjas under 2015. 

ökad service med betalterminaler 
Rambo arbetar kontinuerligt med att öka servicegraden. Under 
2014 testades betalterminaler på en av återvinningscentralerna. Det 
betyder att kunderna kan betala direkt med betalkort i stället för att 
få en faktura i brevlådan flera veckor senare. Systemet med betal-
terminaler effektiviserar Rambos interna processer. Under nästa år 
kommer betalterminaler att finnas på samtliga av Rambos återvin-
ningsanläggningar och återvinningscentraler.  

ökade krav på transporter
Från och med första juli 2015 gäller ett nytt regelverk för transpor-
ter av miljöfarligt avfall. De nya reglerna innebär tuffare krav på 
separering av avfallet. För att möta kraven införde Rambo under 
2014 sorteringsbord för farligt avfall på återvinningscentralerna. 
På bordet ställer kunderna allt sitt farliga avfall istället för att, som 
tidigare, själva sortera det i olika fraktioner. Sorteringen görs nu av 
kompetent personal som har god kunskap om transportreglerna. 
Förutom att möta det nya regelverket innebär sorteringsbordet en 
förenkling för kunderna. 

mindre än en proCent till deponi
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Ny AVVATTNINgSPLATTA FöR SLAM 

Under 2014 asfalterades den nya avvattningsplattan på anläggningen Sivik i Lysekils kom-
mun. en avvattningsplatta är en fysisk plats där slam komposteras. Skillnaden på en avvatt-
ningsplatta och de komposteringsytor som Rambo har på flera av sina anläggningar är att 
en avvattningsplatta kan hantera flera olika sorters slam som inte är urvattnat på förhand. 

Sedan 2008 har ett arbete med att höja marken där den nya plattan är placerad pågått 
succesivt. Materialet som använts är schaktmassor och konstruktionsmaterial som kommit 
in till Rambos anläggningar. Marken behöver höjas för att åstadkomma en lutning så att 
dagvattnet kan rinna ner i en kanal och därefter vidare genom oljeavskiljare till lakvatten-
dammen. Den nya avvattningsplattan kommer att innebära en ökad tillgänglighet för de 
bilar som kommer för att lämna slam. Servicegraden ökar dessutom då det kommer att 
finnas tvättmöjligheter i anslutning till plattan. 

Rambos anläggningar och återvinningscentraler
Rambo har fyra avfallsanläggningar, en i varje kommun. i anslutning till 

dem finns också återvinningscentraler. Dessutom finns ytterligare tre 
återvinningscentraler, en på Skaftö i Lysekils kommun, en i hamburgsund i 

tanums kommun och en på Malmön i Sotenäs kommun. 
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VeRKSAMhet inSAMLinG

Rambos kommuner har många småvägar, gammal bebyggelse 

och trånga gränder. det innebär stora utmaningar för renhåll

ningsarbetet bland annat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.   

En stor del av Rambos verksamhet handlar om att transportera olika 
avfallsslag. Om anläggningarna är hjärtat i Rambos verksamhet är 
insamlingen blodomloppet. 

I Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum ansvarar Rambo för 
renhållning, vilket inkluderar både hushållsavfall och slam. Rambo 
ombesörjer slamsugning i egen regi i samtliga kommuner samt 
insamling av hushållssopor i Lysekils kommun. I övriga kommuner 
sköts tömning av hushållssopor av en entreprenör.   

Projekt för förbättrad arbetsmiljö
Under 2014 arbetade Rambo med ett projekt som fokuserar på 
arbets miljö och flerfamiljsfastigheter. Projektet omfattar insamling-
en av hushållsavfall i Lysekil och målet är en förbättrad arbetsmiljö 
för Rambos renhållningsarbetare. Rambo har kartlagt förutsättning-
arna för sophämtning i flerfamiljsbostäder. Kartläggningen visar att 
vanliga problem beror på soprummens placering. Många soprum 
finns i källarutrymmen under markplan vilket innebär branta 
trappor, dörrar utan dörrstopp, höga trösklar och så vidare. Rambo 
arbetar med att få till stånd fungerande lösningar tillsammans med 
fastighetsägarna. Exempel på lösning kan vara separata sophus. 

ökad tydlighet med avisering
För att underlätta för såväl kunder som chaufförer påbörjade 
Rambo under 2014 ett arbete med att tydligt avisera vilka förut-
sättningar som behövs för att tömning av slamavskiljare ska kunna 
genomföras på ett bra och säkert sätt. Efter årsskiftet 2014/2015 
kommer kunderna alltid att få ett aviseringsbrev en tid innan töm-

ningen av slamavskiljaren utförs.  Rambo kommer kontinuerligt att 
arbeta för att det ska bli enklare för kunderna att veta vad som krävs 
av dem inför hämtning av slam. 

Under 2014 beslutades även att renhållningsföreskrifterna 
för Rambos fyra ägarkommuner ska uppdateras och förtydligas 
under 2015. 

Renodling av verksamheten 
Rambo har som huvudsaklig uppgift att på ett miljöriktigt sätt ta 
hand om det avfall som uppstår hos hushållen och företagen i alla 
fyra ägarkommuner. För att hålla utvecklingsfokus på framtidens 
insamlingstransporter beslutades under 2014 att fjärrtransportverk-
samheten som hittills drivits i egen regi skulle avvecklas. 

Mot bakgrund av beslutet genomförde Rambo under senhös-
ten 2014 två upphandlingar av fjärrtransporter. Under 2015 kom-
mer upphandlingen, som fördröjts av en ansökan om överpröv-
ning, att vara helt klar. Omställningsprocessen kommer innebära 
personalförändringar samt avyttring av fordon. 

Ytterligare en konsekvens av beslutet att renodla verksam-
heten var att Rambo under 2014 avyttrade sina andelar i Krickos 
Transport tjänster AB. 

arbetsmiljöfrÅgor i fokus
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FöRENKLAT SySTEMFLödE MEd NyTT 
POSITIONERINgSSySTEM 

Under 2013 kopplades samtliga slamsugningsfordon i 
Munkedal, Sotenäs och tanum till positioneringssystemet 
eDP-mobile. Systemet möjliggör kartposition av brunnarna 
samt innebär ett förenklat systemflöde mellan chaufför och 
kundservice. en automatiserad hantering innebär en minsk-
ning av antalet fel vilket gör att servicen till kunderna ökar. 

År 2014 infördes systemet för slamsugningsfordonen 
i Lysekil. Rambo planerar att införa eDP-mobile även i ren-
hållningsfordonen framöver. 
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VeRKSAMhet hUShÅLL

enkelt för hushÅllen att göra rätt

För att underlätta för människor att sortera sitt avfall på rätt 

sätt testade Rambo under 20132014 fastighetsnära insamling 

i fyrfack.  Testet har utvärderats med mycket gott resultat. 

Rambos totala antal kunder var vid årsskiftet 2014/2015 29 307, 
varav 14 065 hade fritids abonnemang.

Test av fyrfackssystem utvärderat  
Under 2013 påbörjades ett stort test av fastighetsnära insamling i 
fyrfack, så kallad hemsortering, som går ut på att hushållen sorterar 
hemmavid. 

Erfarenheten i Sverige visar att ju mer avfall hushållen kan sor-
tera fastighetsnära, desto mer material sorteras ut för återvinning.

Rambos test av fastighetsnära insamling avslutades i oktober 
2014. Testet omfattade 485 villahushåll i Lysekil, Brastad, Brodalen 
och utmed en mindre landsbygdsslinga. Inom ramen för testet 
fick hushållen två kärl. Kärlen har fyra fack vardera för fullskalig 
sortering av tidningar, matavfall, metall-, glas-, pappers- och plast-
förpackningar. 

Målen var halverad förbränning genom ökad återvinning, en 
god arbetsmiljö och fortsatt nöjda kunder. 

Utvärderingen av testet, som gjorts hösten 2014, visar på 
mycket bra måluppfyllnad. Utsorteringen till återvinning i testhus-
hållen ökade med upp till 80 procent jämfört med hur mycket som 
sorterades ut innan testet påbörjades. Hela 99 viktprocent av det 
utsorterade matavfallet var rent vilket betyder att det inte innehåller 
förpackningsmaterial eller annat avfall. 

Lysekils kommun har fortfarande säckar i stället för kärl vilket 
innebär en stor belastning på renhållningsarbetarna. Under testet 
har den fysiska arbetsmiljö förbättrats då inga manuella lyft eller 
dragvägar förekommit. Oavsett om fyrfackssystemet införs eller inte 
behövs en övergång från säck till kärl inom en snar framtid. 

Kundnöjdheten bland testhushållen var mycket god.  Hela 
92 procent ansåg att kärlen var enkla att använda, 88 procent var 
mycket eller ganska nöjda med hur insamlingen sköts och 93 pro-
cent vill fortsätta med fyrfackskärlen. 

Under 2015 kommer kommunfullmäktige i Lysekil att fatta 
beslut om huruvida systemet ska införas. 

gemensamma kärlskåp
Rambos kommuner har flera områden som är svåra utifrån ett 
arbets miljöperspektiv. Exempelvis får chaufförer inte backa med 
sina hämtningsfordon enligt Arbetsmiljöverket. I trånga områden 
med små vägar och dåliga vändmöjligheter är det därför svårt att 
hämta avfall vid varje husknut. Rambo arbetar kontinuerligt för 
att få till stånd lösningar som är bra både för chaufförerna och för 
kunderna. Gemensamma kärlskåp är en sådan lösning. 

Inventeringen av områdena i ägarkommunerna och genomför-
ande av eventuella förändringar påbörjades 2010 och har kontinu-
erligt fortsatt. Under 2014 gick två områden, ett i Grebbestad och 
ett i Munkedal, över till gemensamma kärlskåp. Under kommande 
år arbetar Rambo vidare för att övergå till kärlskåp i områden där 
svåra arbetsmiljöförhållanden kräver det. 

Minskat antal latrinabonnemang
Från och med år 2014 upphörde Rambos dispens från Länsstyrelsen 
att få deponera latrin. För Rambo innebär detta ökade kostnader då 
latrin numera måste transporteras till en anläggning i Norrköping.  
År 2013 påbörjades ett informationsarbete för att visa på alternativ 
till latrintunnor för att därigenom minska antalet abonnemang 
avseende hämtning av latrin. 

Steg två i arbetet att minska antalet latrinabonnemang var den 
taxehöjning som sjösattes under 2014. Höjningen av taxan innebar 

Fördelning av kunder per kommun

Antal  
kunder*

varav kunder med  
fritidsabonnemang

Lysekil 7 841 3 692 
Munkedal 4 394 1 067
Sotenäs 7 031 3 723
Tanum 10 041 5 583

*Siffran inkluderar hushåll, företag, camp ingar, bostadsbolag etcetera.
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ett minskat antal abonnemang. I Lysekil minskade abonnemangen, 
från 137 stycken vid årets början, till 72 stycken vid årets slut.  
I Sotenäs kommun minskade antalet abonnemang från 38 till 24 
och i Tanum från 19 till 14. I Munkedal har motsvarande löpande 
abonnemang inte funnits. 

Arbete med nya renhållningsföreskrifter  
påbörjades 
Avfallshanteringen utförs och utvecklas i linje med Renhållnings-
ordningen som antagits i de fyra ägarkommunerna. Renhållnings-
ordningen består av två delar, en gemensam avfallsplan som 
innehåller ett antal övergripande mål med delmål samt renhåll-
ningsföreskrifter som beslutas av respektive kommuns fullmäktige.

Under 2014 påbörjade Rambo ett arbete med att se över och 
förtydliga renhållningsföreskrifterna i samtliga ägarkommuner. 
Renhållningsföreskrifterna är regelverket som reglerar olika aktörers 
skyldigheter och rättigheter avseende renhållning. Arbetet kommer 
att fortsätta under nästkommande år. 
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VeRKSAMhet FÖRetAG

skräddarsydda lösningar

Rambo levererar avfallslösningar för kunder inom ett stort 

antal branscher. det kräver flexibilitet och kunskap att  

skräddarsy lösningar för varje enskild kund. 

Rambo är marknadsledande i sina fyra ägarkommuner med över 90 
procent av marknaden. Det betyder att företaget har stor bredd i sin 
kundbas. Exempel på kundslag är: stora och små företag inom pro-
cess-, tillverknings- och livsmedelsindustrin, restaurang, bostads-
rättsföreningar och offentliga verksamheter så som vårdcentraler 
och sjukhus. 

Rambo arbetar med skräddarsydda lösningar som inkluderar 
allt ifrån utrustning så som kärl, containrar och maskinella hjälpme-
del till logistik och rådgivning inom avfalls- och miljöfrågor. 

Under 2014 rekryterades en ytterligare säljare som ett led i att 
stärka Rambos verksamhet gentemot företag. 

Fokus på förebyggande
Den totala avfallsmängden har kontinuerligt ökat bland Rambos 
företagskunder, precis som den ökat i samhället i stort. Rambo 
arbetar nära kunderna för öka utsorteringen av återvinningsbara 
material och därigenom dämpa kostnaden som ökade volymer 
medför. Ett kvitto på att arbetet varit framgångsrikt är att de rena 
avfallsvolymerna bland Rambos företags- och verksamhetskunder 
stabiliserats trots de senaste årens volymökningar. 

En framgångsfaktor i arbetet är ett tätt samarbete med kunden 
och en väl genomförd nulägesanalys. Innan en kund tecknar ett 
helhetsavtal – vilket innebär att Rambo löser samtliga behov inom 
återvinning och avfallshantering – görs en gedigen nulägesanalys. 
Den inkluderar såväl inventering av avfallsfraktioner och volymer 
som utrustning för avfallshantering och logistik. 

Kunder som tecknat helhetsavtal med Rambo erbjuds även 
tjänsten Plockanalys. En plockanalys svarar direkt på hur sorterings- 
och hanteringsrutiner fungerar i praktiken, analysen visar även på 
förbättringsmöjligheter för företaget i stort. Exempelvis syns olika 
typer av driftstörningar i produktionsledet. Under 2014 ökade 
intresset för att nyttja denna tjänst betydligt.

Miljödagen 2014
I oktober 2014 bjöd Rambo in företagskunder, samarbetspartners, 
leverantörer och kommunledningar att delta på Rambo Miljödag 
vilken varit årligen återkommande sedan 2010.  Arrangemanget 
syftar till att inspirera och dela kunskap om hållbarhetsfrågor i 
allmänhet och avfallsfrågor i synnerhet. Uppslutningen var som 
vanligt god. 

Rambo Miljödag 2014 gästades bland annat av Tone Bekkestad, 
meteorolog och inspiratör, samt Björn Söderberg, hållbarhets-
entreprenör. En återkommande programpunkt är att några av  
Rambos kunder berättar om sitt miljöarbete och vilken syn de 
har på framtiden ur ett miljöperspektiv. År 2014 berättade Göran 
Lindqvist, vd på Arctic Paper, samt Anders Svensson, Kvalitet- och 
miljöansvarig på Bröderna Brandt Bil om sina erfarenheter. 

Under dagen uppmärksammades även de företag som under 
året valt att miljödiplomeras med hjälp av Rambo. 

Miljödiplomering 
Rambo mijödiplomerar företag och verksamheter i de fyra 
ägarkommunerna enligt standarden Svensk Miljöbas som är ett 
miljöledningssystem för små och medelstora verksamheter. Syste-
met hjälper till att minska miljöpåverkan, motivera de anställda att 
agera mer miljömässigt och spara både energi och pengar. Det ger 
dessutom goodwill och är ett användbart marknadsföringsverktyg 
som kan leda till bättre konkurrenskraft för företaget. Under 2014 
miljödiplomerades 15 verksamheter och företag av Rambo, två av 
dem för första gången. Siffran var densamma 2013. Vidare tog fem 
företag del av Rambos grundläggande miljöutbildning. 
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SÄKERT OMHÄNdERTAgANdE AV FARLIgT AVFALL

Rambo har stor kompetens avseende farligt avfall och bevakar kontinuerligt 
ändringar i lagstiftningen för att utveckla lösningar som möter kraven som 
ställs på företag och verksamheter.  

Konceptet Rambo Safe är en helhetslösning gällande rutiner, hantering, 
förvaring och insamling av farligt avfall. Rambo Safe kan även skräddarsys 
för kundens verksamhetsområde. Det kan exempelvis röra sig om stickande, 
skärande och/eller smittfarligt avfall inom vårdsektorn.

Rambo Sekretess vänder sig till kunder vars avfall innehåller känsliga 
material, så kallat sekretessavfall, vilket kan vara allt från dokument, journaler, 
digitala och elektroniska minnen till färdiga produkter. Rambo erbjuder sekre-
tesslösningar som innefattar hela processen från insamling till säker mellan-
lagring till slutlig dokumenterad destruktion genom förbränning.  

Rambo erbjuder även utbildning i hantering av farligt avfall samt i  
ADR-regler för transport av farligt avfall. 
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MeDARBetARe

engagerade oCh kompetenta 
medarbetare
För att möta kraven från ägare och kunder krävs en kompetent 

organisation med kunniga och engagerade medarbetare. 

Vid årsskiftet 2014/2015 arbetade 70 personer på Rambo vilket är 
samma antal som föregående år.  

Av Rambos medarbetare arbetar 33 personer med insamling, 
17 personer på någon av Rambos fyra anläggningar, sex personer 
arbetar i kundservice och övriga 13 utgör stabsfunktioner såsom 
ekonomi, utveckling, marknad, kommunikation samt kvalitet 
och miljö. På Rambo möts flera olika slags kompetenser och 
yrkeskategorier: chaufförer med erfarenhet av såväl slamhantering 
som sophämtning, anläggningspersonal med kompetens inom 
återvinning, experter på farligt avfall, ekonomer, säljare med flera.

Det som förenar samtliga av Rambos medarbetare är ett  
intresse för avfalls- och miljöfrågor. 

Kompetensförsörjning 
Rambos medarbetare har förhållandevis hög medelålder och 
Rambo står, precis som många andra företag, inför stora pensions-
avgångar. För att tidigt skapa en relation med ungdomar i ägar-
kommunerna – vilket bidrar till att bygga en god rekryteringsbas 
– arbetar Rambo på olika sätt. Under 2014 deltog företaget bland 
annat på två näringslivsmässor. 

Sommarjobb är ett annat exempel på hur Rambo bygger sin 
rekryteringsbas och samtidigt ger unga människor chansen att få 
arbetslivserfarenhet.

Kompetensutveckling
Förutom att Rambo har antagit en rad kompetenskrav för de olika 
befattningar som finns inom företaget genomgår medarbetarna 
kontinuerligt kompetensutveckling. Chefer och medarbetare 
ansvarar gemensamt för att planera och genomföra kompetens-
utveckling som är av nytta för företaget.  

Arbetsmiljö och hälsa
Medarbetare som trivs på jobbet är en förutsättning för framgång. 
Därför arbetar Rambo löpande med frågor som rör arbetsmiljö och 
hälsa. Rambo har valt att integrera arbetsmiljö som en del i sitt led-
ningssystem. Ledningssystemet följer Arbetsmiljöverkets standard 
AFS:2001:1. 

Rambo har en utmaning i arbetsmiljön framförallt för renhåll-
ningsarbetarna. Arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Rambo och 
under 2014 påbörjades bland annat ett arbete med att avisera vilka 
förutsättningar som behövs för att tömning av kundernas slam-
avskiljare ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. En annan 
arbetsmiljörelaterad åtgärd är införande av gemensamma kärlskåp. 
Läs mer på sidan 16 respektive 18. 

Rambo arbetar proaktivt avseende hälsa bland annat genom 
att erbjuda alla medarbetare ett friskvårdsbidrag om 2 300 kronor 
per år.

antal anställda*

2014 2013
Tillsvidareanställda 70 70

      varav 

       kvinnor 22 20

       män 48 50

Visstidsanställda 21 16

Personalomsättning, % 5,7 5,7

Medelålder, år 46 45

*Antal medarbetare per den 31 december.
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Åldersfördelning 2014
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Efter hösten 2013 genomförde revisionsbyrån Deloitte, under våren 
2014, en granskning av bolagets interna kontroll. Rapporten visade 
att Rambo har en god intern kontroll som är i nivå med vad som 
förväntas av ett bolag i Rambos storlek. Det innebär att de grund-
läggande momenten för intern kontroll kopplat till den finansiella 
rapporteringen är implementerade. Men rapporten presenterade 
även möjligheter till förbättringar vilket Rambo arbetat med under 
hösten 2014.

Ett steg i en förbättrad intern kontroll togs under hösten när 
delegerat budgetansvar infördes. Det gav ett gott resultat både 
avseende kontroll och kostnadsmedvetenhet men också i form av 
ökat engagemang och tydlighet gentemot medarbetarna.  

Uppförandet av ett vindkraftverk i anslutning till avfallsanlägg-
ningen Tyft i Tanums kommun påbörjades. Rambo äger fem pro-
cent i verket som framöver ska täcka hela företagets energi behov. 
I bokslutet redovisas utgifterna som pågående investering.

Som ett led i Rambos strategi att fokusera på kärnverksam-
heten genomfördes en upphandling avseende fjärrtransporter. En 
ansökan om överprövning av tilldelningsresultatet lämnades till 
Förvaltningsrätten i Göteborg. Rätten avslog ansökan men proces-
sen innebar en förskjutning i tid vilket medförde ökade kostnader. 
Andelarna i Krickos Transporttjänser AB avyttrades och medförde 
en förlust på 530 tkr, inklusive nedskrivning 2013.  

På Sivik färdigställdes stora delar av avvattningsplattan för 
hantering av olika typer av slam. Utgifterna redovisas som pågå-
ende investering i bokslutet. 

Rambo har klarat av att hålla sin stora marknadsandel på 
företags sidan. Lågkonjunkturen medförde något minskade debiter-
bara avfallsvolymer, minskade ersättningar på återvunna material 
och fortsatt ökad konkurrens. 

Resultat och ställning
Rambo finansierar verksamheten med taxor och ersättningar. För 
avfall som mottagits på anläggningarna har Rambo differentierade 
priser avsedda att premiera källsortering. Priserna varierar beroende 
på avfallsslag.

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 1 218 tkr 
(1 235 tkr). Omsättningen minskade jämfört med föregående 
år till följd av att intäkterna för containerverksamheten minskat 
kraftigt vilket är kopplat till minskning av uppdrag som låg utanför 
den kommunala kompetensen. Kostnaderna inom container-
verksamheten kunde inte sänkas i samma omfattning och takt 
som intäkterna minskade. Resultatet belastas med kostnader av 
engångs karaktär för iordningsställande av marken inom Lyse 

industri område på ca 1 mkr.  Hemsorteringsprojektet som genom-
förts i Lysekil under året belastar resultatet med 1,5 mkr. Årets inves-
teringar, som uppgår till 6,1 mkr (17,0 mkr), finansierades med egna 
medel. Soliditeten är fortsatt god och uppgår till 55 procent.

Framtid
Hemsorteringsprojektet i Lysekil avslutades under året. Ett beslut 
om huruvida Hemsortering (fastighetsnära insamling) ska införas  
eller inte kommer att fattas av Kommunfullmäktige under våren 
2015. Beslutet påverkar både investeringsverksamheten och 
resultatet framöver. Ytterligare investeringar kan bli aktuella under 
de närmste åren för att möta utvecklingsbehovet och ta de fyra 
ägarkommunerna uppför avfallstrappan och därigenom nå det av 
riksdagen fastställda generationsmålet för miljö.

Avfallstransporter från Rambos anläggningar till slutmottagare 
kommer framöver utföras av den part med vilken Rambo, efter 
avslutad upphandling, tecknat avtal. 

Med anledning av bolagets svaga resultat påbörjades en  
genomlysning av bolagets affärer under året. Den väntas slut-
föras under 2015. Åtgärder kopplade till slutsatser av genomlys-
ningen kommer att vidtas successivt för att öka bolagets resultat 
till en hållbar nivå för framtiden. Omfattningen av investerings-
verksamheten kommer att minska då endast investeringar som 
medverkar till minskade kostnader eller ökad omsättning kom-
mer att genomföras. 

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 37 100 818
årets vinst 505 902

37 606 720
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 255 000
i ny räkning överföres 37 351 720

37 606 720

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försik-
tighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen enligt följande redogö-
relse: Utdelningen utgör mindre än 1% av bolagets fria egna kapital 
och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina 
förpliktelser eller investeringsplaner på kort eller på lång sikt.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande till-
läggsupplysningar.

FinAnSieLL RAPPORt
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FinAnSieLL RAPPORt

not 2014 2013

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 151 049 747 155 342 171

Övriga rörelseintäkter 1 377 011 205 139

152 426 758 155 547 310

Rörelsens kostnader

Förnödenheter och övriga externa kostnader 1, 2 -98 874 568 -102 581 469

Personalkostnader 3 -41 854 945 -40 219 815

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -10 438 588 -10 968 283

Övriga rörelsekostnader -12 521 -786 971

- 151 180 622 -154 556 538

rörelseresultat 1 246 136 990 772

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 5 -250 000 -280 000

Resultat från övriga värdepapper och fodringar som  
är anläggningstillgångar

-12 281 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter  253 440 528 461

Räntekostnader och liknande resultatposter -18 394 -4 685

-27 235 243 776

resultat efter finansiella poster 1 218 901 1 234 548

Bokslutsdispositioner 6 -526 435 -298 229

resultat före skatt 692 466 936 319

Skatt på årets resultat 7 -186 564 -382 913

Årets resultat 505 902 553 406

resultaträkning
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TILLgÅNgAR Not 2014 2013

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 8 28 008 822 30 340 660

Nedlagda kostnader på annans fastighet 9 380 592 149 532

Inventarier, verktyg och installationer 10 26 890 075 31 919 644

Pågående nyanläggningar 11 2 863 662 62 843

58 143 151 62 472 679

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 12 0 1 000 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 220 399 248 670

220 399 1 248 670

Summa anläggningstillgångar 58 363 550 63 721 349

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 14 20 059 107 28 567 452

Skattefordringar 1 636 487 1 499 523

Övriga fordringar 1 737 503 17 217

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 126 716 8 072 566

30 559 813 38 156 758

Kassa och bank

Kassa och bank 14, 18 35 761 854 17 254 798

 35 761 854 17 254 798

Summa omsättningstillgångar 66 464 761 55 411 556

SUMMA TILLgÅNgAR 124 685 217 119 132 905

balansräkning

FinAnSieLL RAPPORt
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EgET KAPITAL OCH SKULdER Not 2014 2013

Eget kapital 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital (510 aktier) 2 550 000 2 550 000

Reservfond 15 960 000 15 960 000

18 510 000 18 510 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 37 100 818 36 802 412

Årets resultat 505 902 553 406

37 606 720 37 355 818

Summa eget kapital 56 116 720 55 865 818

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 16 7 285 806 8 959 371

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 9 000 000 6 800 000

Summa obeskattade reserver 16 285 806 15 759 371

Avsättningar

Övriga avsättningar 17 11 040 500 10 070 500

Summa avsättningar 11 040 500 10 070 500

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 0 75 000

Leverantörsskulder 16 103 355 17 555 226

Övriga skulder 16 174 801 9 630 730

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 8 964 035 10 176 260

Summa kortfristiga skulder 41 242 191 37 437 216

SUMMA EgET KAPITAL OCH SKULdER 124 685 217 119 132 905

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter  

Panter och säkerheter för egna skulder  

Företagsinteckningar 6 000 000 6 000 000

       Varav i eget förvar 2 000 000 2 000 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

balansräkning

FinAnSieLL RAPPORt
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den löpande verksamheten Not 2014 2013

Rörelseresultat 1 246 136 990 772

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 11 421 109 12 335 253

Erhållen ränta mm 253 440 528 461

Erlagd ränta -18 394 -4 685

Betald inkomstskatt -323 528 -1 243 219

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

12 578 763 12 606 582

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 0 6 450

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 8 508 345 1 728 397

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -774 436 -2 252 764

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -1 526 871 1 062 647

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 5 331 846 3 424 498

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 117 647 16 575 810

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark 8 0 -6 639 958

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 10 -3 320 762 -10 330 332

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

-2 800 819 -62 843

Försäljning av andelar i intresseföretag 12 750 000 0

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar -12 281 0

Avyttring av finansiella tillgångar 13 28 271 12 540

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 355 591 17 020 593

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning 15 -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 255 000 255 000

Förändring av likvida medel 18 507 056 699 783

Likvida medel vid årets början 17 254 798 17 954 581

Likvida medel vid årets slut 35 761 854 17 254 798

kassaflödesanalys

FinAnSieLL RAPPORt
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redovisningsprinciper och  bokslutskommentarer
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med till-
lämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare 
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).

 Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisnings-
principer. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s 
kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade 
poster eller belopp.

nycketalsdefinitioner
Justerat eget kapital
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 22% 
(26,3% för åren 2010-2012).
 
soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värde-
papper, kundfordringar och övriga fordringar och leverantörsskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumen-
tets avtalsmässiga villkor.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

leverantörsskulder och övriga skulder
Levernatörsskulder och övriga skulder redovisas initialt till anskaffnings-
värdet efter avdrag för transaktionskostnader. 

andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. Innehaven 
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas inlednings-
vis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda insatser. I efterföljande 
redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om 
nedskrivningsbehov föreligger.
 
intäktsredovisning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till nominellt värde (faktura-
belopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag 
görs för lämnade rabatter.
 

 kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponi-
bla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare 
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
 
materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark 
som inte skrivs av. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
 Antal år
Byggnader 25
Markanläggningar  20
 Inventarier, verktyg och installationer 3-10
 
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda 
avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i 
obeskattade reserver.
 
leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell 
leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
  
nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation på 
nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. 
Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten Resultat från övriga 
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbe-
hovet prövas individuellt för värdepapper och övriga enskilda anläggnings-
tillgångar som är väsentliga.

 
avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd 
av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillför-
litligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i 
anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.

FinAnSieLL RAPPORt

ALLMÄNNA UPPLySNINgAR
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UPPLySNINgAR TILL ENSKILdA POSTER

not 1  |  leasingavgifter avseende operationell leasing

2014 2013
Tillgångar som innehas via operationella 
leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader exklu-
sive lokalhyror 2 226 763 1 525 514

 

not 2  |  ersättning till revisorer

2014 2013
ernst & Young aB
Revisionsuppdrag 0 160 000
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdrag 0 121 300

Öhrlings Pricewaterhousecoopers aB
Revisionsuppdrag 150 000 0
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdrag 111 100 0

261 100 281 300

not 3  |  personal

2014 2013
Medelantal anställda
Medelantal anställda har varit 70 70
varav kvinnor 22 20
varav män 48 50

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
styrelsen och Vd:
Löner och ersättningar 1 389 940 1 321 850
Pensionskostnader 292 340 377 786

1 682 280 1 699 636
Övriga anställda:
Löner och ersättningar 27 991 428 27 013 470
Pensionskostnader 1 709 396 1 519 887

29 700 824 28 533 357
Sociala kostnader 8 946 724 9 042 839
Summa styrelse och övriga 40 329 828 39 275 832

Könsfördelning i styrelse
Antal styrelseledamöter 8 8
varav kvinnor 0 0

not 4  |  avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
fördelade på funktion

2014 2013
Byggnader och markanläggningar 2 100 778 1 866 524
Inventarier, verktyg och installationer 8 337 810 9 101 759

10 438 588 10 968 283

not 5  |  resultat från andelar i intresseföretag

2014 2013
Realisationsresultat -530 000 0
Nedskrivningar 0 -280 000
Återföring av nedskrivningar 280 000 0

-250 000 -280 000

 

not 6  |  bokslutsdispositioner

2014 2013
Återföring från periodiseringsfond 1 943 565 1 694 098
Avsättning till periodiseringsfond -270 000 -485 000
Förändring av avskrivningar utöver plan -2 200 000 -1 507 327

-526 435 -298 229

not 7  |  skatt på årets resultat

2014 2013
Skatt på årets resultat -186 564 -324 858
Skatt pga ändrad taxering 0 -58 055

-186 564 -382 913

 

not 8  |  byggnader och mark

20141231 20131231
Ingående anskaffningsvärde 48 769 409 45 466 083
Inköp 0 6 639 958
Försäljningar/utrangeringar 0 -3 336 632
Omklassificeringar -325 901 0
Utgående ackumulerade anskaffnings värden 48 443 508 48 769 409

Ingående avskrivningar -18 428 749 -19 603 664
Försäljningar/utrangeringar 0 3 032 643
Omklassificeringar 86 045 -1 857 728
Årets avskrivningar -2 091 982 -1 857 728
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 434 686 -18 428 749
Utgående redovisat värde 28 008 822 30 340 660

Redovisat värde byggnader 7 730 295 8 534 472
Redovisat värde markanläggningar 19 743 527 21 271 188
Redovisat värde mark 535 000 535 000

28 008 822 30 340 660

FinAnSieLL RAPPORt
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not 9  |  nedlagda kostnader på annans fastighet

20141231 20131231

Ingående anskaffningsvärde 175 920 175 920
Omklassificeringar 325 901 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 501 821 175 920

Ingående avskrivningar -26 388 -17 592
Omklassificeringar -86 045 0
Årets avskrivningar -8 796 -8 796
Utgående ackumulerade avskrivningar -121 229 -26 388
Utgående redovisat värde 380 592 149 532

not 10  |  maskiner och andra tekniska anläggningar

20141231 20131231

Ingående anskaffningsvärde 92 812 167 98 477 130
Inköp 3 320 762 10 330 332
Försäljningar/utrangeringar -7 544 270 -15 995 295
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 88 588 659 92 812 167

Ingående avskrivningar -60 892 523 -67 303 078
Försäljningar/utrangeringar 7 531 749 15 512 314
Årets avskrivningar -8 337 810 -9 101 759
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 698 584 -60 892 523
Utgående redovisat värde 26 890 075 31 919 644

Under åren 2013 och 2014 har en genomgång gjorts av bolagets anläggningsregister, vilket resulterat i utrangeringar av inventarier enligt ovan.

not 11  |  pågående nyanläggningar

20141231 20131231

Ingående anskaffningsvärde 62 843 0
Inköp 2 800 819 62 843
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 863 662 62 843
Utgående redovisat värde 2 863 662 62 843

not 12  |  andelar i intresseföretag

20141231 20131231

Företag, Organisations nummer Säte Antal Kap. andel %
Redovisat

värde
Redovisat

värde
Krickos Transporttjänster AB,  556778-2460 Sotenäs 0 0% 0 1 280 000

Ägarandelen av kapitalet överensstämmer med andel röster för totalt antal aktier. 

not 13  |  andra långfristiga värdepappersinnehav

20141231 20131231

Nom. värde Antal Antal
Älvsborgsvind AB, org nr 556508-4448, Alingsås 10 7 500 75 000 7 500 75 000
SI-Vind Kooperativ, org nr 769600-8742, Lysekil 1 400 42 46 200 42 52 500
Lys-Vind Kooperativ, org nr 769607-8836, Lysekil 3 400 15 51 000 15 51 000
Sivik III Koop ek för, org nr 769604-7617, Lysekil 2 547 30 48 199 30 70 170

220 399 248 670

FinAnSieLL RAPPORt
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not 16  |  periodiseringsfond

20141231 20131231

Periodiseringsfond, taxering 2009 0 1 943 565
Periodiseringsfond, taxering 2010 1 664 472 1 664 472
Periodiseringsfond, taxering 2011 1 964 334 1 964 334
Periodiseringsfond, taxering 2012 1 400 000 1 400 000
Periodiseringsfond, taxering 2013 1 502 000 1 502 000
Periodiseringsfond 2013 485 000 485 000
Periodiseringsfond 2014 270 000 0

7 285 806 8 959 371

 

not 17  |  avsättningar

20141231 20131231

Avsättning för slutligt omhänder tagande 
av WWT-slam 11 040 500 10 070 500

11 040 500 10 070 500

 

not 18  |  Checkräkningskredit

20141231 20131231

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 5 000 000 5 000 000

 

not 19  |  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20141231 20131231

Upplupna löner 691 507 1 133 408
Upplupna semesterlöner 2 388 654 2 435 611
Beräkn upplupna arbetsgivaravg 914 591 1 119 911
Upplupen löneskatt och upplupna 
avtalade sociala avgifter 485 621 552 440
Övr uppl kostn, förutbet int 4 483 662 4 934 890

8 964 035 10 176 260

 

not 14  |  fakturering av va-avgifter för sotenäs, tanums och munkedals kommun

20141231 20131231

Av de i balansräkningen upptagna kundfordringarna tillhör 0
Sotenäs kommun 5 058 146 5 811 719
Tanums kommun 0 1 101 555
Munkedals kommun 0 14 201
Av de i balansräkningen redovisade medel vid kassa och bank tillhör 0
Sotenäs kommun 8 040 982 12 139
Tanums kommun 0 74 530
Munkedals kommun 0 13 351

Rambo AB administrerar faktureringen av VA-avgifter för Sotenäs och Tanums kommun genom samordning med egen fakturering av renhållningsavgifter.  
VA-avgifterna faktureras genom Rambo ABs eget faktureringssystem och betalning sker till konto som tillhör Rambo AB. De kundfordringar som avser VA-
avgifter samt betalning av dessa tillhör respektive kommun enligt nedan. Beloppen har således redovisats både som tillgång och skuld i balansräkningen.

not 15  |  eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Balanserad vinst

Belopp vid årets ingång 2 550 000 15 960 000 36 802 412 553 406 37 355 818
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: 553 406 -553 406 0
Utdelning till aktieägare -255 000 -255 000
Årets vinst 505 902 505 902
Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 37 100 818 505 902 37 606 720

FinAnSieLL RAPPORt
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FinAnSieLL RAPPORt

Lysekil den 17 mars 2015

 Ralf Olofsson  Lars Johansson
 Styrelsens ordförande  Verkställande direktör

 Göran Olsson João Escudeiro Hans Schub

 Rune Hermansson Alf Olsson Said Lundin

Stig Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och 
interna kontroll har avgivits den 18 mars 2015

 Anita I Andersson Veikko Larsson
 Lekmannarevisor Lysekils kommun Lekmannarevisor Sotenäs kommun

 Henry Bäckström Berit Carlsson
 Lekmannarevisor Munkedals kommun Lekmannarevisor Tanums kommun



34 Rambo ab   |   Årsredovisning 2014



35Rambo ab   |   Årsredovisning 2014



36 Rambo ab   |   Årsredovisning 2014

BOLAGSStyRninG

RAMBO AB är ett aktiebolag som ägs av Lysekils, Munkedals, 

Sotenäs och Tanums kommuner och som bildats med syfte att 

fullgöra ägarkommunernas skyldigheter inom avfallshante

ring samt långsiktigt säkerställa en gemensam infrastruktur 

för avfalls, återvinnings och miljötjänster med hög kvalitet 

och leveranssäkerhet. 

Föremålet och syftet för bolagets verksamhet finns angivit i Bolags-
ordningen. ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, 
omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande verksamhet som återvinnings- och 
miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att 
producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga 
energikällor med anknytning till bolagets verksamhet.” 

”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställig-
hets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshan-
tering och tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första 
hand för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan 
åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt 
Miljöbalken och annan lagstiftning.”  Rambos gällande bolagsord-
ning antogs på årsstämman 17 juni 2014.

Kommunfullmäktige i Rambos fyra ägarkommuner har under 
2014 antagit, ett för Rambo gällande, ägardirektiv. I ägardirekti-
vet framgår att bolaget och dess verksamhet ska ses som en del 
av kommunernas verksamhet och där kraven på styrning, insyn, 
kontroll och uppföljning är densamma som för om verksamheten 
bedrivits i förvaltningsform. För det fall att Bolaget, eller Bolaget 
genom dess dotterbolag eller intressebolag, bedriver verksamhet 
som enligt lag ska bedrivas på affärsmässiga villkor ska kommunal-
lagens självkostnadsprincip inte tillämpas.  

Verksamheten ska bedrivas effektivt, säkert och med låg 
risk och god intern kontroll. Bolaget ska, genom bolagsstäm-
man, årligen fastställa budget och strategi för verksamheten. 
Bolaget och ägarkommunerna ska årligen ha samrådsmöten i 
form av ägarsamråd, ekonomiskt samråd respektive renhållnings-
samråd. Ägarkommunerna ska minst två gånger per år kalla till 
ågarsamråd. Ägarkommunerna ska minst två gång per år kalla till 

ekonomiskt samråd. Bolaget ska minst två gånger per år kalla till 
renhållningssamråd.

Regelverk för bolagsstyrning
Styrningen av bolaget följer aktuella lagar och regler så som: Aktie-
bolagslagen, Årsredovisningslagen och Kommunallagen. Därutöver 
finns en rad lagar och regler som Rambo följer i sin löpande verk-
samhet så som Miljölagstiftning, Lagen om offentlig upphandling 
med flera.

Årsstämma
Rambos högst beslutande organ är årsstämman som utgörs av 
representanter från ägarna. Årsstämman beslutar formellt bland 
annat om:
•	 Fastställande	av	resultat-	och	balansräkning.
•	 Dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	enligt	 

den fastställda balansräkningen.
•	 Ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	verkställande	 

direktören.
•	 Val	av	styrelse	och	revisorer.

Årsstämman hålls en gång om året. Senaste årsstämman hölls den 
17 juni 2014 i Sotenäs kommun.

Bolagsstämmans kompetens
I Bolagsordningen som antogs 2014 gjordes förtydligande avse-
ende bolagsstämmans kompetens. Här fastslås att beslut i bland 
annat följande frågor, alltid ska fattas av bolagsstämman: 
•	 Årligt	fastställande	av	handlingsprogram	med	strategiska	mål	

för de närmaste tre räkenskapsåren.
•	 Fastställande	av	budget	för	verksamheten.
•	 Köp	eller	försäljning	av	bolag	eller	andel	i	sådant.
•	 Köp	eller	försäljning	av	fast	egendom	överstigande	belopp	av	

20 mnkr per affärstillfälle.
•	 Beslut	i	annat	ärende	av	principiell	betydelse	eller	annat	av	

större vikt.
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Bolagets säte
Bolaget har sitt säte i Lysekils kommun.

Styrelse
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Rambo och ska förvalta före-
tagets angelägenheter och aktieägarnas intresse. Rambos styrelse 
består av åtta ledamöter med lika antal personliga suppleanter. En 
fjärdedel av ledamöterna och en fjärdedel av suppleanterna är ut-
sedda av vardera ägarkommun. Lysekils kommun äger rätt att utse 
styrelseordförande och övriga tre kommuner utser vice ordförande 
var tredje mandatperiod.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Under 
2014 sammanträdde styrelsen tio gånger. 

urval av frågor behandlade av styrelsen under  
verksamhetsåret

Månad Behandlad fråga

Februari Avyttra krokbilsverksamheten och istället  
upphandla fjärrtransporter

Juni Anställt ny vd

Augusti Försäljning av aktieposten i Krickos Transport-  
tjänster AB

Oktober Antagit ny arbetsordning för styrelsen

December Budget 2015

Utöver dessa enskilda beslut har styrelsen tagit beslut om tre 
kvartals bokslut.

Verkställande direktör
Vd:s uppdrag framgår av vd-instruktionen. Rambos vd leder verk-
samheten är föredragande i styrelsen men ingår inte som ledamot. 
Vd ansvarar för att ge styrelsen nödvändiga beslutsunderlag. 

Revisorer
Rambo genomgår årligen revision av en auktoriserad revisor samt 
av lekmannarevisorer. 

Auktoriserad revisor utför en revision av årsredovisningen samt 
styrelsen och vd:s förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen. 

Lekmannarevisorns uppdrag är att granska om bolagets verk-
samhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Lekmannarevisorerna utses av respektive kommuns kommun-
fullmäktige.  

aktieägare och aktiekapital

Lysekils kommun, aktiekapital 975 000 kronor ~ 
38,2 procent

 195 aktier

Sotenäs kommun, aktiekapital 525 000 kronor ~ 
20,6 procent

105 aktier

Tanums kommun, aktiekapital 525 000 kronor ~ 
20,6 procent

105 aktier

Munkedals  
kommun,

aktiekapital 525 000 kronor ~ 
20,6 procent

105 aktier

Ledningssystem
Rambo innehar ett ledningssystem och är miljöcertifierat enligt 
ISO14001, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt arbetsmiljöcerti-
fierat enligt AFS 2001:1.
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ordinarie styrelseledamöter 
Från vänster: Ralf Olofsson, Alf Olsson, Stig Nilson, Said Lundin, Hand Schub, João Escudeiro, Göran Ohlsson och Rune Hermansson.

StyReLSe Och ReViSOReR

ralf olofsson (opol) Styrelseordförande
Lysekil
Född: 1948
Styrelseledamot sedan: 2014
Övriga uppdrag: styrelseordförande i Lysekils 
Busstrafik AB, styrelseledamot i Buss i Väst AB, 
styrelseledamot i Depåbolag i Kristianstad

joão escudeiro (s) Vice ordförande 
Sotenäs 
Född: 1973
Styrelseledamot sedan: 2010
Övriga uppdrag: vice styrelseordförande i 
Sotenäsbostäder

stig nilson (s)
Lysekil
Född: 1958
Styrelseledamot sedan: 2002
Övriga uppdrag: - 

said lundin (s)
Munkedal
Född: 1942
Styrelseledamot sedan: 2004
Övriga uppdrag: styrelseordförande i 
Munkedals Bostäder AB

göran ohlsson (m)
Sotenäs
Född: 1947
Styrelseledamot sedan: 2010
Övriga uppdrag: -

alf olsson (m)
Munkedal
Född: 1945
Styrelseledamot sedan: 2010
Övriga uppdrag: - 

rune hermansson (C)
Tanum
Född: 1945
Styrelseledamot sedan: 2003
Övriga uppdrag: styrelseledamot i Tanums 
Hamnar AB

hans schub (m)
Tanum
Född: 1960
Styrelseledamot sedan: 2011
Övriga uppdrag: styrelseordförande i Fjällbacka 
& Co AB, styrelseledamot i Fjällbacka Båttrafik 
AB, styrelsesuppleant i Tanums Bostäder AB

RAMBO STyRELSE
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kjell andersson (s)
Sotenäs

thomas andersson (fp)
Lysekil

ulf johansson marklund (C)
Munkedal

rune johansson (C)
Sotenäs

siv linnér (s)
Lysekil

stefan stafner (m)
Munkedal

bengt Widengård (s)
Tanum

thure Zakariasson (fp)
Tanum

peter sjöberg, pWC

anita i andersson
Lysekil

henry bäckström
Munkedal

berit Carlsson
Tanum

veikko larsson
Sotenäs

jan hellsten
Munkedal

anita larsson
Lysekil

per fyrvik
Tanum

rune rodin
Sotenäs

lars johansson

STyRELSESUPPLEANTER

AUKTORISERAd REVISOR

LEKMANNAREVISORER 

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER  

VERKSTÄLLANdE dIREKTöR



rambo ab | Södra  Hamngatan 6, 453 80 Lysekil
Tel: 0523 - 66 77 00 | Fax: 0523 - 151 59 | kundservice@rambo.se
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