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Rambo är ett kommunägt miljöföretag.  

Kunderna är hushåll, företag och verksam-

heter i de fyra ägarkommunerna Lysekil, 

Munkedal, Sotenäs och Tanum. Varje år  

hanterar Rambo ungefär 100 000 ton avfall. 

Men uppdraget är inte bara att ta hand om 

det avfall som uppstår på ett miljömässigt 

riktigt sätt, Rambo ska även verka för att 

resurshushållningen och avfallshanteringen 

i ägarkommunerna är så god som möjligt. 

Rambo står för Regional Avfallsanläggning  

i mellersta Bohuslän.

RAMBO PÅ  
1 MINUT



Vilken verksamhet man än bedriver så uppstår 

avfall. Kommuner har reningsverk 

med slam, boende har 

trekammarbrunnar och 

avfallskärl och företag 

skapar avfall i sin dagliga 

drift. I alla dessa situatio-

ner behövs Rambo. 

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 
Rambo beskrivs i ägardirektivet 
som de fyra ägarkommunerna 
antagit. I ägardirektivet framgår 
att Rambo ska vara ett aktivt 
instrument för att säkerställa 
ägarkommunernas och deras 
kommuninvånares behov av en 
ekonomiskt och miljö mässigt än-
damålsenlig resurshushållning och 
avfallshantering. Bolaget ska tillhanda-
hålla avfalls-, återvinnings- och miljötjänster 

med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa 
möjliga kombination av miljönytta och konkur-
renskraftiga priser.

´ Affärsidé
Rambo verkar för ett långsiktigt hållbart 

samhälle med god resurshushållning. 
Detta görs genom att tillhanda-

hålla avfalls- och återvinnings-
lösningar samt miljötjänster till 
invånare och verksamheter 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. 

´ Strategi
Utifrån Rambos uppdrag och 
mål har Rambo valt en strategi 
som innebär att bolaget ska 

renodlas och stärka sitt fokus på 
kärnverksamheten återvinning.  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rambo verkar i en stor region men har trots det en nära 
infrastruktur med fyra avfallsanläggningar och sju åter
vinningscentraler. Av det samlade aktiekapitalet i Rambo  
är Lysekils kommun ägare till knappt två femtedelar, medan 
Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun äger drygt en 
femtedel var.

VERKSAMHETSPOLICY

Rambo AB ska erbjuda kundanpassad och 
miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, 
sortera, behandla och återvinna avfall från 
allmänhet och verksamheter. Företaget ska 
genom detta främja en kretsloppsanpassad 
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 arbetsmiljö, 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 egen 
verksamhet i linje med denna.

ÅR 2015 I KORTHET
2015 års klimatmöte i Paris fick världens länder ett första 
klimatavtal där en viktig del i att minska påverkan på klimatet 
är en god och miljöriktig avfallshantering. Med bakgrund mot 
detta blir arbetet med nytt insamlingssystem för hushållsavfall 
viktigt. Hushållskunder erbjuds nu en enklare hantering för 
ut sortering till återvinning och Rambo hjälper kunderna upp 
i avfalls hierarkin. För Rambo innebar 2015 en minskad mängd 
hanterad avfallmassa då Tyft återvinningsanläggning har slut-
täckts. Under året har Rambo verkställt det strategiska beslutet 
att avyttra delar av transportverksamheten. Detta tillsammans 
med ökade intäkter och ökad kostnadsmedvetenhet, bidrar 
till att Rambo redovisar ett resultat på 7,3 miljoner kronor efter 
finansiella poster.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade Rambo 66 anställda.  
33 procent av dessa är kvinnor och 67 procent är män. 

VÅRA MEDARBETARE

EKONOMI
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Fördelning fritidsboende

HUSHÅLLSKUNDER

Lysekil

7 883 total mängd kunder
Varav 3 159 fritidsabonnenter

Munkedal

4 417 kunder
Varav 732 fritidsabonnenter

Sotenäs

7 081 kunder
Varav 3 761 fritidsabonnenter

Tanum 

10 122 kunder
Varav 5 792 fritidsabonnenter

40%
1078
av våra kunder sorterar ut sitt matavfall.

hushåll har nu del i Gemensamma kärlskåp, 
Rambos satsning för bättre arbetsmiljö. 

40%

53%

57%

17%
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VD HAR ORDET

När vi om några år ser tillbaka 
på Rambos historia och året 
2015 tror jag att det var då vi 

skapade ett Rambo redo för fram-
tiden. Vi har under året verkställt en 
rad viktiga beslut just för att kunna 
möta de utmaningar som vi ser att 
kommande år kommer att ställa 
på verksamheten. Exempelvis har 
vi avyttrat krokbilar och likställt 

liftdumper hanteringen i alla våra kommuner. Vi har renodlat  
oss och avvecklat vissa delar av vår transportverksamhet. Vi har 
under året fått alla formella beslut för att införa ett nytt insamlings-
system i Lysekils kommun, att gå från säckhantering till kärl för 
hushållssopor. Jag kan bara gratulera Lysekils kommun till ett 
viktigt beslut där vi tillsammans tar ansvar och ger förutsättning 
för ett hållbart samhälle. 

Genom att fortsatt konsolidera företaget har vi hittat en stabil 
grund som långsiktigt passar vår verksamhet, vilket kommer att 
hjälpa oss att tillsammans med våra ägarkommuner uppnå fram-
tida miljömål för invånare, verksamheter och företag. Arbetet med 
konsolidering och vårt kvalitativa ledningssystem har också gjort 
att vi vänt ett svagt ekonomiskt resultat, till en för bolaget mer 
hållbar nivå. Vi kan nu se positivt på framtiden. 

Utmaningar
Under året har bolaget fortsatt att arbeta utifrån avfallshierarkin  
för att nå nationellt uppställda mål kring utsortering av matavfall 
och ökad återvinning. När vi nu ser framåt på nya miljömål för 
mat avfallsinsamling och vidare återvinning krävs stora förändringar 
hos våra kunder, såväl hushåll, företag som verksamheter. Vi ser 
att de insamlingssystem som vi har i dag måste förändras för att 
uppfylla dagens arbetsmiljökrav och morgondagens miljökrav. 
Den kompetens, flexibilitet och snabbhet som ägarna har i Rambo 
som bolag ger goda förutsättningar att nå dessa mål. 

Redan i samband med regeringsförklaringen i oktober 2014 
gavs en tydlig bild av att regeringen såg kommunerna som en vik-
tig del för att kunna öka återvinning och nå de nationella målen. 
Under 2016 kommer en utredning om kommunernas utökade 

ansvar att redovisas. Detta kan medföra att kommunernas och 
Rambos ansvar kommer att utökas. Nationellt finns signaler om att 
även ansvaret för insamling av material på återvinningsstationer, 
som idag ligger hos FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen), 
kommer att hamna hos kommunerna. Ett eventuellt övertagande 
av ansvaret är något vi på Rambo välkomnar då vi redan idag 
sköter återvinningsstationerna på uppdrag av FTI.

Resan mot framtiden
På vårkanten 2015 fick Rambo en till stora delar ny styrelse. Styrel-
sen har tillsammans med företagets ledning arbetat fram en plan 
kring hur Rambo långsiktigt ska agera. Viktigt var att hitta en balans 
mellan de krav som ställs på Rambo av våra ägarkommuner och 
hur vi ska lösa uppgifterna som våra kunder efterfrågar. Vår uppgift 
blir tydlig i att hjälpa kunderna upp i avfallshierarkin och att skapa 
de tjänster som också hjälper våra kunder att verka mer hållbart.

Utveckling av organisationen
Under året har värdegrundsarbetet fortsatt, där alla delar av perso-
nalen varit delaktig, och mynnat ut i en värdegrundsskrift. Värde-
grunden är en viktig pusselbit och ligger till grund för företagets 
fortsatta utveckling. Värdeorden förtroende, enkelhet och närhet 
tillsammans med medarbetarnas kunskap och engagemang utgör 
basen i Rambo. Det är teamet vi måste vårda, underhålla och ut-
veckla för att fortsatt ligga långt fram och kunna driva utveckling.  

Rambos roll 
Rambo är ett viktigt verktyg för ägarkommunerna i att nå natio-
nella miljömål. Avfallshantering är en del av infrastrukturen i våra 
kommuner som måste fungera och vårt mål är att den ska vara 
enkel och hållbar för alla våra kunder. Det ska vara lätt att göra rätt. 
Här ser vi stora möjligheter framför oss i form av nya insamlings-
system för att få en god arbetsmiljö och för att nå nationella 
miljömål. 

Vi arbetar också på att kontinuerligt förbättra vår tjänsteport-
följ med vad vi kan erbjuda våra företagskunder, både gällande 
till exempel återvinning och farligt avfall. I nya miljömål kommer 
avfall att få en framstående roll i samhället och den framtida cirku-

lära ekonomin, så kallat hållbart företagande, kommer att utövas mer och mer. 
Samhället i framtiden kommer nog inte att prata så mycket om avfall utan om 
resurser och avfallsminimering. Rambo samverkar därför nationellt för att kunna 
ligga i framkant i dessa avfallsfrågor och för att se till att mellersta Bohuslän är ett 
föredöme för andra kommuner och regioner i Sverige. 

Tillsammans har vi alla möjligheter att lyckas.

Lars Johansson, VD

RAMBO REDO FÖR FRAMTIDEN
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OMVÄRLD OCH MARKNAD

EU-kommissionen - cirkulär ekonomi
Kommissionens förslag innehåller ett mål om att deponering av hus-
hållsavfall ska minska ner till 10 procent år 2030. Sverige och Rambo 
har sedan många år arbetat målinriktat för att minska andelen avfall 
till deponi till förmån för återvinning och energiutvinning. Vidare vill 
kommissionen att 65 procent av hushållsavfallet och 75 procent av 
förpackningsmaterialet ska återvinnas fram till 2030. I Sverige antogs 
2014 en regeringsförklaring som fastslog att ansvaret för insamling 
av tidningar och förpackningar ska ligga på kommunerna istället för 
på producenterna. Då får kommunerna en större möjlighet att arbeta 
med smarta insamlingssystem som ökar mängden utsortering till 
återvinning. Under 2015 tillsatte regeringen en utredare som under 
2016 ska presentera ett förslag på hur en sådan ansvarsförflyttning 
ska ske. Blir förslaget verklighet blir det Rambos uppgift att planera 
och organisera insamlingen av förpackningar och tidningar på ett sätt 
som gör det enkelt för hushållen att sortera och göra rätt. Rambo är 
väl förberett inför en sådan omställning och har under 2015 planerat 
införandet av ett nytt system för Lysekils villa- och fritidshushåll där 
fastighetsnära insamling kommer att utgöra ett valbart abonne-
mang. Samtidigt tittar Rambo tillsammans med ägarkommunerna 
på förutsättningarna att göra samma förändring i Munkedal, Sotenäs 
och Tanum.

Matavfall blir biogas och näring till åkermark 
EU-kommissionen vill se lokala konkreta åtgärder för att öka och främja 
återvinning och återbruk. Ett exempel på en sådan åtgärd handlar om 
utsortering och insamling av matavfall till biogasframställning. 2012 
antog riksdagen ett miljöetappmål som innebar att senast 2018 ska 
minst 50 procent av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och res-
tauranger sorteras ut och behandlas ekologiskt, varav minst 40 procent 
ska behandlas så att även energi tillvaratas. Som ett led i arbetet har 
många kommuner under de senaste åren skapat fungerande insam-
lingssystem för matavfall. År 2015 samlade 200 kommuner in matavfall 
till rötning. Rambo samlar i dagsläget in matavfall i Lysekil och Tanum. 

Slammets näring till produktiv åkermark
Det är viktigt att fosfor och kväve från avlopp återförs till åkermark 
eller annan produktiv mark. Genom återföring undviks övergödning 
som uppstår när näring från avlopp hamnar på olämplig plats, man 
undviker också miljö- och resursproblem som är förknippade med 
gruvbrytning och gödselmedelstillverkning. Den mängd brytbar 
fosfatmineral som finns i världen är begränsad och Naturvårds-
verket har därför på regeringens uppdrag föreslagit följande miljö-
mål: ”Senast 2018 ska minst 40 procent av fosforn och minst  
10 procent av kvävet i slammet tas tillvara och återföras hygieniserat 
som växtnäring till åkermark.”

Tanums kommun har under flera år ställt krav på kretslopps-
anpassade enskilda avloppssystem utanför kommunalt VA-område. 
Ett stort antal enskilda avloppsanläggningar töms här av lantbru-
kare, med återföring av näringen till jordbruksmark, dock utan 

föregående hygienisering. För att möta förväntade nationella krav 
på hygienisering har Tanums kommun under 2015 planerat för sina 
två första hygieniseringsanläggningar för slamvatten från slutna 
avloppstankar. När dessa byggs kommer Rambo lämna slam från 
slutna tankar till dessa anläggningar istället för att belasta kommu-
nens avloppsreningsverk Bodalsverket. Efter hygienisering kommer 
näringen att spridas på åkermark ombesörjt av lantbrukare. 

Nationella miljömål för Rambos verksamhet
Ett Generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål har riks-
dagen beslutat. Målen kräver att stat, region, kommun och hushåll 
tar ansvar och genomför stora och små förändringar som på sikt ger 
positiva miljöresultat. Generationsmålet och två av etappmålen är 
direkt gällande för Rambos verksamhet.

* http://www.closingtheloop.se/sv/projekt/synergi/slutredovisning/Documents/syntesrapporten_popular.pdf

CIRKULÄR EKONOMI FÖR EN  
HÅLLBAR FRAMTID

GENERATIONSMÅL

Vi ska lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen 
i Sverige är lösta, utan att vi orsakar 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.

ETAPPMÅL

Insatser ska vidtas så att senast år 2018 
sorteras minst 50 procent av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger ut 
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas 
tillvara, och minst 40 procent av matavfallet 
behandlas så att även energi tas tillvara.

ETAPPMÅL

Insatser ska vidtas så att förberedandet för 
återanvändning, materialåtervinning och 
annat materialutnyttjande av icke-farligt 
byggnads- och rivningsavfall är minst  
70 viktprocent senast år 2020.

”Världen skall så snabbt som möjligt böja den 

globala utsläppskurvan och sedan följa en utsläpps-

minskning väldigt snabbt till 2050, i enlighet med 

vad vetenskapen säger, för att sedan kunna nå en 

stabil nivå av växt husgaser i atmosfären under 

andra hälften av detta århundrande.”  
Del av Paris klimatavtal 2015* 

Hållbarhet handlar om nya sätt att leva, om delad 

ekonomi och nya modeller för cirkulär ekonomi 

där vi äger mindre prylar och återbrukar och delar 

mer. Hållbarhet handlar om hushållning av resurser 

genom ökad åter vinning, om energi från sol, vind, 

biomassa, vatten och andra innovativa förnybara 

energikällor. År 2015 böjde världen för första 

gången den globala kurvan för utsläpp av koldioxid 

från förbränning av fossila energi källor när världens 

ekonomi fortsatte att växa. 2015 kan vara det år då 

resan mot cirkulär ekonomi och hållbarhet började. 

Strax innan jul 2015 avslutades det stora klimat-

toppmötet i Paris. Mötet var ett stort genombrott 

för miljö, klimat och hållbarhet. Vi har nu ett globalt 

juridiskt bindande avtal där alla länder är överens 

om att världen skall hållas väl under 2 graders 

medeltemperaturhöjning.* I arbetet med att 

minska utsläppen av växthusgaser är miljöanpassat 

omhändertagande av avfall en stor tårtbit och såväl 

kommuner som näringsliv behöver bidra. Klimat-

avtalet i Paris och EU-kommissionens nya förslag till 

cirkulär ekonomi och avfallslagstiftning ger, i rakt 

nedstigande led, ett tydligt uppdrag för Rambo.
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HUSHÅLL

VERKSAMHET

I snart 35 år har Rambo funnits och omhändertagit alla sorters 

avfall som genereras av hushåll, företag och verksamheter i de 

fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.  

Det har historiskt varit konstant ökande avfallsmängder men 

2015 minskade mängderna med 8 % mot föregående år till en 

totalt mängd av 86 500 ton.

Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum har tillsammans ca 46 500 
boende i sina kommuner och har valt att ge det kommunala 
ansvaret för hushållsavfall till sitt kommunala miljöföretag Rambo. 
Beslut kring den taxa som finansierar insamling och behandling av 
hushållsavfall tas av kommunfullmäktige. 

Inom ramen för Rambos verksamhet transporteras och behand-
las också verksamhetsavfall. Den marknaden är konkurrensutsatt 
och varje verksamhetsutövare anlitar valfri partner för avfalls-
hanteringen. För att hantera och återvinna de avfallsmängder  
som genereras i kommunerna och erbjuda en så god service som 
möjligt till kommun invånarna driver Rambo fyra återvinnings-
anläggningar och sju återvinningscentraler. Rambo tillhandahåller 
också Samlaren Käll för att underlätta omhändertagandet av hus-
hållens lilla farliga avfall.  Vid årsskiftet 2015/2016 fanns tio Samlaren 
Käll utplacerade i de fyra kommunerna. 

Avfallsmängder under 2015
Under 2015 hanterade Rambo 86 420 ton avfall vilket är en minsk-
ning med 8 % jämfört med 2014. Minskningen beror i första hand 
på att mindre mängder schakt och jordmassor togs emot på Tyft 
efter som deponiavslutning slutfördes under året.

Avfall som samlades in från hushåll samt företag och verk-
samheter transporterades till Rambos återvinningsanläggningar 
för sortering och/eller mellanlagring. Därifrån gick det vidare till 
återanvändning, materialåtervinning eller energiutvinning.  
99 procent av allt avfall som Rambo omhändertog 2015 nyttiggjor-
des och Rambo arbetar fortsatt för att hantera avfallet och använda 
naturens resurser på bästa möjliga sätt.

Förändrad verksamhet
Rambo har historiskt sett agerat först när avfall uppstått hos hushåll 
och företag, men sedan några år tillbaka arbetar Rambo rådgivande 
i tidigt skede och försöker påverka kunder att tänka förebyggande 
och välja tjänster för att öka återanvändning, återvinning och 
avfalls minimering. Avfall är inte alltid avfall utan med rätt guid-
ning från början kan förpackningar återanvändas eller kanske inte 
behövas alls. 

Rambo erbjuder idag alla företagskunder ett besök för att  
kartlägga var just de kan spara resurser, både ekonomiska och  
naturens. amtidigt sker en stor förändring i insamling av hushålls-
avfall för hushållskunder, där hushåll kommer erbjudas möjlighet 
till en så utökad sortering som möjligt, utefter sina geografiska 
möjligheter, en så kallad fastighetsnära insamling. Först ut är Lysekils 
kommun. Så småningom hoppas Rambo få möjlighet att erbjuda 
alla fyra kommuners invånare liknande system. Genom detta bidrar 
Rambo till ett hållbart samhälle för framtida generationer.

KUNDANPASSAD AVFALLSHANTERING  
FÖR MER ÅTERVINNING OCH 
AVFALLSMINIMERING

Illustrationen ovan är uppdelad i två cirklar, där den större cirkeln visar Rambos kunder (orange), verksamhet (blå), 
samt de aktörer Rambo samarbetar med (grön). Den mindre cirkeln visar Rambos verksamhet i kretsloppet.
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VERKSAMHET  |  HUSHÅLL

Rambo arbetar kontinuerligt för att öka kundservicen och  

förbättra möjligheten till kontakt med oss. Under 2015 har 

företaget bland annat fått till stånd ett system som möjliggör 

uppföljning av kötider i kundservice.  

Fördelning av kunder per kommun

Lysekil Munkedal Sotenäs Tanum 

Totalt antal kunder* 7 883 4 417 7 081 10 122
– varav fritidsabonnenter 3 159 732 3 761 5 792

– varav abonnenter med utsortering av
   matavfall till insamling

2 675  - -  750

– varav abonnenter med utsortering av
   matavfall till egen kompost

1 661 807  508  5 359

*Siffran inkluderar hushåll och verksamheter med hushållsliknande avfall. 

Nya renhållningsföreskrifter
Avfallshanteringen utförs och utvecklas i linje med Renhållnings-
ordningen som antagits i de fyra ägarkommunerna. Renhållnings-
ordningen består av två delar, en gemensam avfallsplan samt 
avfallsföreskrifter som beslutas av respektive kommuns fullmäktige. 
Under 2014 påbörjade Rambo ett arbete med nya avfallsföreskrifter 
för Lysekils kommun vilka antogs i kommunfullmäktige i oktober 
2015. Enligt de nya föreskrifterna ska boende på öar utan fast 
landförbindelse i framtiden lämna sina hushållssopor på gemen-
samma hämtställen i småbåtshamnarna på landsidan vilket är en 
lösning som sedan tidigare finns i både Tanum och Sotenäs. Den del 
i Lysekils nya föreskrifter som rör ö-hämtningen är dock överklagad 
och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Under 2015 
påbörjades även arbetet med nya avfallsföreskrifter för Munkedal, 
Sotenäs och Tanum. 

Framtida insamlingssystem för ökad återvinning 
och service
Samtidigt som kommunfullmäktige i Lysekil enhälligt antog nya av-
fallsföreskrifter antogs också en ny taxa. Besluten innebär bland an-
nat att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett helt nytt 
insamlingssystem där abonnemanget Hemsortering i fyrfackskärl 
blir valbart. 487 hushåll i Lysekil har testat Hemsortering i fyrfackskärl 

sedan 2013 med gott resultat. Kundundersökningar visade att 93 
procent vill fortsätta med fyrfackskärlen vilket tyder på att kunderna 
uppskattar servicen att kunna sortera och slänga tidningar och 
förpackningar hemmavid. 

Införandet av ett helt nytt system kräver stora planeringsinsatser. 
Under 2015 arbetade Rambo därför hårt med förberedelser inför 
förändringen. Mer om detta kan du läsa på sidan 16.

Förändringar kräver också informationsinsatser och i decem-
ber 2015 informerades alla hushåll i Lysekil om förändringen som 
kommer att ske etappvis under 2016-2018. Arbetet med att hjälpa 
hushållen att förstå varför förändringar görs och hur det praktiskt 
ska genomföras fortsätter under hela införandeperioden. 

Under 2015 påbörjades en dialog med Munkedal, Sotenäs 
och Tanum om vilket insamlingssystem kommunerna önskar för 
framtiden. 

Latrin
Från och med år 2014 upphörde Rambos dispens för att få depone-
ra latrin vilket innebar ökade kostnader då latrinet måste transpor-
teras till en anläggning i Norrköping. Sedan 2013 har Rambo därför 
arbetat för att minska antalet latrinabonnemang. I Lysekil, Sotenäs 
och Tanum minskade  antalet latrinabonnemang med 31 stycken, 
2015. Totalt sedan 2014 har antalet minskat med 111 abonnemang. 
I Munkedal finns inte motsvarande löpande latrinabonnemang. 

GOD ARBETSMILJÖ GER NÖJDA KUNDER

FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ  
– NU HAR 1078 HUSHÅLL DEL I GEMENSAMT KÄRLSKÅP

Rambo arbetar kontinuerligt med att få till stånd lösningar som är bra både för kunderna 
och för renhållningsarbetarna. Under 2015 har därför ytterligare 180 hushåll i Sotenäs fått 
del i gemensamma kärlskåp. Det handlade bland annat om områden på Bohus-Malmön 
och i Hasselösund där det varit problematiskt att komma fram med sopbilen och hämta 
sopor vid varje hus. Men i alla fyra kommunerna finns områden som av olika skäl är svåra 
utifrån arbetsmiljöperspektiv.  Orsakerna har varit flera. Två områden består till exempel 
av gammal bebyggelse med trånga gränder där ett har en parkeringssituation sommar-
tid som gör att det helt enkelt inte går att komma fram och tömma och ett område som 
saknar vändmöjligheter för sopbilen.

Processen inför förändringen påbörjades i februari och i april fanns skåpen på plats. 
Mottagandet bland hushållen var positivt och det fanns en stor förståelse för åtgärden. 
Genom gemensamma kärlskåp i anslutning till vägar där sopbilen kan komma fram und-
viker också de boende stora arbetsfordon i sin närmiljö vilket bidrar till en trevligare och 
tryggare boendemiljö.
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VERKSAMHET  |  FÖRETAG

Det kräver flexibilitet och kunskap att skräddarsy lösningar för 

varje enskild kund inom ett stort antal branscher. Varje kund 

har sina förutsättningar och mål och Rambo har baserat på 

många års erfarenhet tagit fram erbjudanden som väl följer 

kundernas behov. Rambo arbetar också med utveckling och 

samarbetar nationellt för att få nya idéer till kundspecifika 

helhetslösningar.

Som marknadsledande i sina ägarkommuner med över 90 procent 
av marknaden har Rambo stor bredd i sin kundbas. Stora och 
små företag inom process- tillverknings- och livsmedelsindustrin, 
restaurang, bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter så 
som vårdcentraler, sjukhus och äldreomsorg har alla valt att låta 
Rambo skapa lösningar för att utveckla sin avfallshantering.  
Skräddarsydda lösningar med allt från kärl, tekniska hjälpmedel till 
rådgivning och logistik, där kundens verksamhet ligger till grund  
för lösningen.

Förebyggande helhetslösningar 
Precis som hos samhället i stort har den totala avfallsmängden 
kontinuerligt ökat bland Rambos företagskunder. De växande 
volymerna innebär stigande kostnader och Rambo arbetar nära 
kunderna för att öka utsorteringen av återvinningsbara material och 
på så vis minska kostnaden. Arbetet är framgångsrikt vilket märks 
hos nöjda kunder men också på att avfallsvolymerna stabiliserats 
bland Rambos företags- och verksamhetskunder trots de senaste 
årens volymökningar. 

Säkert omhändertagande av farligt avfall och 
sekretessavfall
Rambo har stor kompetens avseende farligt avfall och sekretess-
avfall och bevakar kontinuerligt ändringar i lagstiftningen för att 
utveckla lösningar som möter kraven lagstiftaren ställer på företag 
och verksamheter. Rambo har bland annat utbildningar i hantering 
av farligt avfall.

Konceptet Rambo Safe är en helhetslösning gällande rutiner, 
hantering, förvaring och insamling av farligt avfall från företag och 
verksamheter. Även Rambo Safe kan skräddarsys för kundens verk-

samhet, det kan exempelvis röra sig om stickande, skärande och/
eller smittfarligt avfall inom vårdsektorn.

Rambo erbjuder sekretesslösningar som innefattar hela proces-
sen från insamling via säker mellanlagring till slutlig dokumenterad 
destruktion genom förbränning.  Rambo Sekretess vänder sig till 
kunder vars avfall innehåller känsliga material, så kallat sekretess-
avfall, vilket kan vara allt ifrån dokument, journaler, digitala och 
elektroniska minnen till färdiga produkter. 

Miljödiplomering 
Rambo miljödiplomerar 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. Mellan åren 
2013-2015 har 20 företag tagit del av Rambos grundläggande 
miljöutbildning. 

Mina Sidor och Miljödagen
2010 höll Rambo sin första Miljödag och sedan dess har den varit 
årligen återkommande. Under 2015 beslöt Rambo istället att fördela 
resurserna så att arbetet med en ny hemsida påskyndades. Den 
nya hemsidan kommer öka servicen till våra kunder, vara snabb, 
lättåskådlig och kunna användas både på både på mobila och fasta 
enheter, allt för att underlätta kommunikationen för våra kunder. 
Miljödagen planeras att genomföras igen i framtiden, om än i 
förändrad form.

Ytterligare steg för bättre service 
Under 2015 arbetade Rambo vidare för att få till stånd ett fungerade 
positioneringssystem med fokus på fordon som hämtar avfall från 
företagskunder. Systemet innebär ett förenklat system flöde mellan 
chaufför och kundservice vilket i sin tur ger en ökad kvalitet. En auto-
matiserad hantering innebär en minskad felmarginal vid exempelvis 
fakturering vilket förbättrar servicen gentemot kunderna. Rambo har 
sedan tidigare installerat samma system i slamsugningsfordonen.

HÅLLBARA OCH KUNDANPASSADE 
LÖSNINGAR

MILJÖENGAGEMANG GER RINGAR PÅ VATTNET

Vasco AB i Tanum kontaktade Rambo då man hittat farligt avfall när man rensade i förråden.  
I de tjänster Rambo erbjuder ingår rådgivning och handledning för miljöarbete och korrekt 
hantering av farligt avfall. För Vasco innebar fynden ytterligare ett kliv i det redan påbörjade 
miljöriktiga arbetet. I just detta fall klassificerade Rambo tillsammans med personal på Vasco 
ett hundratal kemikaliefynd bland annat kamfer och läderessens. Att arbeta tillsammans 
med personal hos kund leder till att miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbete hos både avfalls-
producent och hos Rambo som mottagare utvecklas ytterligare. 
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VERKSAMHET  |  ANLÄGGNING

Under 2015 fick kunderna möjlighet att betala med Swish på 

samtliga återvinningscentraler och bemanningen ökades på 

återvinningscentralen Hästesked i Munkedal. Rambo färdig-

ställde även sluttäckningen av deponin på Tyft och arbetade 

vidare för att omhänderta material som lämnas in för återvin-

ning på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

Under 2015 tog Rambo emot 86 420 ton avfall, varav 11 493 ton 
slam på sina fyra avfallsanläggningar. På anläggningarna sorteras 
materialet och ett resurseffektivt omhändertagande säkerställs. 
Målet är att sortera så mycket som möjligt av blandavfallet i rätt 
fraktioner. I anslutning till anläggningarna finns också bemannade 
återvinningscentraler 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. 

Swishbetalning på samtliga återvinningscentraler 
Under 2014 testades betalterminaler på en av Rambos återvinnings-
centraler som ett steg i att minska kontanthanteringen och öka 
servicegraden. Under 2015 fick ytterligare en återvinningscentral 
betalterminal samtidigt som Swishbetalning infördes på samtliga 
återvinningscentraler. Swish gör det enklare för kunden att betala 
samtidigt som Rambo minskar pappers- och kontanthanteringen. 

Sluttäckning av deponin på Tyft färdigställdes
Deponin på Siviks återvinningsanläggning i Lysekils kommun är en 
av få kvarvarande aktiva deponier i Sverige och en viktig resurs för 
Rambo och ägarkommunerna. Idag behövs särskilda tillstånd för 
deponier och runt om i landet pågår arbete med sluttäckningar. 
Under 2015 färdigställde Rambo sluttäckningen av deponin på Tyfts 
återvinningsanläggning i Tanum. Deponin på Hästesked är sluttäckt 
sedan 2013. 

I dag tillvaratas nästan allt avfall som kommer in till någon 
av Rambos anläggningar och en mycket liten del går till deponi. 
Siffran var ungefär 1 procent 2015 och innebär att 99 procent av 
inkommet material nyttiggörs. Sluttäckning av Hogenäs deponi 
påbörjas 2016.

Processen för förnyade tillstånd för Siviks  
avfallsanläggning påbörjades 2015
Under 2015 påbörjade Rambo ett arbete för en ny tillståndspröv-
ning för Siviks återvinningsanläggning i Lysekil. Det är Länsstyrelsen 
som utfärdar tillstånd för deponering, sortering, mellanlagring 
och kompostering av olika avfallsslag och dessa behöver förnyas 
med jämna mellanrum. Det är en omfattande process som fordrar 
miljökonsekvensanalyser, kontakter med tillsynsmyndigheter, gran-
nar och andra intressenter. Rambo räknar med att processen är klar 
tidigast 2017.  

ÖKAD SERVICE FÖR ENKLARE ÅTERVINNING

ÅTERVINNINGSCENTRALEN – SERVICEGRADEN ÖKAR

Rambo har totalt sju bemannade återvinningscentraler i de fyra ägarkommunerna. Återvin-
ningscentralerna är välbesökta och mängden mottaget avfall ökar. För att möta efterfrågan 
och det större antal kunder som besöker Hästeskeds återvinningscentral i Munkedals 
kommun beslutade Rambo under 2015 att öka bemanningen. Att bemanna på rätt sätt ökar 
servicen till kunderna men det innebär också att fraktionerna på återvinningscentralen blir 
renare vilket minskar andelen avfall som behöver sorteras om.  Hästeskeds återvinningscen-
tral bemannas från och med våren 2015 måndagar, onsdagar och fredagar under sommar-
säsongen samt måndagar och fredagar vintertid.
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VERKSAMHET  |  INSAMLING

Under 2015 arbetade Rambo insamling intensivt med för-

beredelserna av införandet av ett nytt insamlingssystem för 

villa- och fritidshushållen i Lysekils kommun. Förändringarna 

som påbörjades redan 2013 kommer att göra skillnad för både 

renhållnings- och slamchaufförernas arbetsmiljö. Det kommer 

också underlätta för hushållen att göra en insats för miljön. 

Rambo Insamling är företagets transportverksamhet. I Lysekil,  
Munkedal, Sotenäs och Tanum ansvarar Rambo för renhållningen 
vilket inkluderar fast hushållsavfall och slam som uppkommer i hus-
hållen. Insamling av fast hushållsavfall sker i egen regi i Lysekil och 
av en entreprenör i resterade tre kommuner, däremot sker slamsug-
ning i egen regi i samtliga kommuner. Rambo samlar även in olika 
avfallsslag för företagskunder. 

Nya avfallsföreskrifter – ökad tydlighet
Under 2015 antog kommunfullmäktige i Lysekils kommun nya 
avfallsföreskrifter. Föreskrifterna är formella regler för avfallshan-
teringen och beskriver vilket ansvar renhållaren respektive fast-
ighetsägaren har. De nya föreskrifterna är en förutsättning för att 
förbättra arbetsmiljön och innehåller ett helt nytt insamlingssystem 
för hushållens sopor i Lysekils kommun samtidigt som de förtydligar 
vad som gäller vid hämtning av slam. 

Fortsatt fokus på insamlingstransporter
Rambo fortsatte den renodling av verksamheten som påbörjades 
under 2014. Under 2015 avyttrades sju fordon som använts för 
olika typer av transporter. De anställda som berördes av förändring-
en övergick till förvärvaren. Bakgrunden till förändringen är att det 
2014 beslutades skapa fokus på framtidens insamlingstransporter 
och att fjärrtransport- och liftdumperverksamheten som tidigare 
drivits i egen regi skulle avvecklas. Rambos huvudsakliga uppgift
är att på ett så miljöriktigt sätt som möjligt omhänderta avfall som
uppstår hos hushåll och företag i de fyra ägarkommunerna.

BRA ARBETSMILJÖ MED KÄRL

FÖRBEREDELSER INFÖR NYTT 
INSAMLINGSSYSTEM 

Av såväl miljöskäl som av arbetsmiljöskäl kommer 
Lysekils kommun att få ett nytt insamlingssystem för 
villa- och fritidsägarnas hushållssopor. Lysekil är en av få 
kommuner där renhållningsarbetarna fortfarande bär 
säck. Rambos renhållningsarbetare hämtar säckar på 
olika ställen på tomten, många har ett sopskåp i huset 
eller ett säckställ längst in på tomten. I snitt hämtar varje 
renhållningsarbete ungefär 300 säckar på ett arbetspass 
och cirka 6 000 sopsäckar i månaden. En förändring av 
arbetsmiljö är angelägen och under 2015 fattade kom-
munfullmäktige i Lysekils kommun nödvändiga beslut. 
Under 2015 fokuserade Rambo på planering och förbe-
redelser för införandet av ett helt nytt insamlingssystem 
med kärl i stället för säck och med abonnemangsalterna-
tivet Hemsortering i fyrfackskärl. En del i det omfattande 
förarbete som genomförts 2015 är detaljinventeringar 
över framkomligheten i kommunen, inventeringen ligger 
till grund för säkerställandet av god arbetsmiljö. 
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Rambos sociala ansvarstagande kan delas upp i det interna 

och externa ansvaret. Det interna sociala ansvaret ska säker-

ställa att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både 

fysiska som psykologiska perspektiv. Ingen grupp får känna 

sig diskriminerad eller utestängd på något sätt. Det externa 

sociala ansvaret innefattar att se till att olika kundgrupper inte 

heller diskrimineras såväl som att bidra till att de samhällen 

där företaget verkar förbättras på olika sätt.  

Stöd till lokala föreningar
Rambos hela verksamhet handlar om att bidra till ett hållbart 
samhälle för framtidens generationer. Förutom att i den ordinarie 
verksamheten, i relationen med alla typer av kunder, arbeta för ökad 
avfallsminimering, återvinning och återbruk engagerar sig Rambo 
för att höja barns kunskap om miljö och återvinning. 

Ett starkt föreningsliv bidrar till lokalsamhället och för Rambo är 
det viktigt att vara med och bidra till ett rikt föreningsliv för barn och 
ungdomar. Detta görs primärt genom sponsring. 

Stöd till nationella initiativ
Rambo samarbetar varje år med Håll Sverige rent. Stiftelsen Håll 
Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad 
nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och 
organisationers miljöansvar. De två kampanjer Rambo deltar i är 
Skräpplockardagarna som riktar sig mot barn i förskoleålder och till 
skolor i våra ägarkommuner samt Clean-Up kust som riktar sig mot 
bland annat båtsällskap, lokala byalag och samhällsföreningar. Båda 
kampanjerna verkar för minskad nedskräpning i naturen och i havet.

Under 2015 var lägg till 3046 barn från olika skolor och 224 
vuxna, barn och ungdomar från olika föreningar från Lysekil, Munke-
dal, Sotenäs och Tanums kommuner med Rambo ute och plockade 
skräp i naturen och längs vår kust. 

Sopskolan - Miljökunskap och lärande för skolor
Ett viktigt och uppskattat initiativ i ägarkommunerna är Sopskolan 
som på ett pedagogisk och roligt sätt höjer kunskapen om miljö 
och återvinning bland barn. Varje år bjuds barnen in för att delta. 
Under 2015 deltog 28 grupper med sammanlagt 600 elever  

från de fyra ägarkommunerna i Rambos sopskola. Sopskolan  
äger rum antingen på någon av våra återvinningscentraler eller  
i klassrummet. 

Självförsörjande på el
I början av 2015 stod vindkraftverket vid Tyft Återvinningsanlägg-
ning i Tanums kommun klart. Denna satsning tillsammans med de 
fem andra vindkraftverk Rambo är delägare i gör att företaget nu är 
självförsörjande på el. 

Engagemang för framtida generationer
I ägarkommunerna finns olika årligen återkommande aktiviteter 
riktade mot barn. Rambo stöttar och sponsrar detta engagemang 
genom att bistå med pengar, tid och kunskap. Ideella krafter har 
lockat barn i alla åldrar att delta i Musselloppet (Lysekils kommun), 
Kung Sverre loppet (Munkedals kommun), Eko-loppet (Sotenäs 
kommun) samt VM i Makrillmete (Tanums kommun) och här har 
Rambo valt att engagera sig. 

Sponsring av föreningar
Rambo sponsrar varje år olika typer av föreningar. Enligt den av  
styrelsen beslutade sponsorpolicyn kan föreningar söka ekono-
miska medel från Rambo för sådan verksamhet som är riktad  
mot ungdomar och barn. Som motprestation krävs ett hållbart 
miljö arbete inom föreningen. Under 2015 har Rambo sponsrat  
12 föreningar.

SOCIALT ANSVAR  |  FRAMTIDENS GENERATIONER

FRAMTIDENS GENERATIONER  
– HÅLLBART ENGAGEMANG
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SOCIALT ANSVAR  |  MEDARBETARE

Det krävs en kompetent organisation med kunniga och enga-

gerade medarbetare för att möta kraven från ägare, kunder,  

företag och olika typer av verksamheter. Vid årsskiftet 

2015/2016 arbetade 66 personer på Rambo inom insamling, 

anläggning, kundservice och huvudkontor. På Rambo finns 

en gedigen kunskap och erfarenhet. Flera olika typer av 

kompetenser och yrkeskategorier möts. I varje projekt strävar 

företaget efter att ha en tvärsnittlig projektgrupp. Då möts 

olika kompetenser så som anläggningspersonal med tex kom-

petens inom återvinning, chaufförer med gedigen erfarenhet 

av slamhantering, personal inom renhållning, utveckling, kom-

munikation och kundservice. 

Personal på Rambo engagerar sig i nationella nätverk inom kund-
service, tekniska system och hållbarhet för att vara uppdaterade och 
kunskapsöverförande. Det som bland annat förenar Rambos medar-
betare är engagemang och intresse för avfalls- och miljöfrågor.

Gemensam värdegrund
Under 2014 påbörjades ett arbete kring en gemensam värdegrund. 
En värdegrund är en gemensam plattform och ett förhållningssätt 
att samlas kring. Här finns värderingar som hjälper till att hålla rätt 
riktning och bidra till att kloka beslut fattas i vardagliga situationer, 
i möten med kunder och under arbetsdagar tillsammans. Under 
2015 har värdegrundsarbetet tagit form och alla medarbetare har 
varit delaktiga i att ta fram intern och extern innebörd för våra kärn-
värden Förtroende, Enkelhet och Närhet.

Verksamheten bygger på tre kärnvärden
Förtroende - Rambos kunder ska känna att Rambo är en kompe-
tent och pålitlig organisation. Vi har våra kunders och miljöns bästa 
för ögonen och är tydliga och transparenta i kundrelationer och 
gentemot varandra i organisationen. Vi tycker om att samarbeta och 
hitta lösningar tillsammans med kollegor och kunder. Vi håller vad 
vi lovar och återkopplar alltid. Vi vet att vi alla fyller en viktig funktion 
för att helheten ska fungera. Eftersom vi vill jobba i samma riktning 
följer vi beslut som fattas. Vi är ansvarsfulla, vi litar på varandra och vi 
har en organisation som stöttar och backar upp oss.

Enkelhet - Vi på Rambo är tydliga och vi underlättar för våra kunder 
och för varandra så att det blir lätt att göra rätt – för våra kunders 
och för miljöns skull. Vi är tillgängliga och bemöter alltid kunder och 
kollegor på ett vänligt, positivt och respektfullt sätt. Vi har tydliga 
och kända beslutsvägar och roller. Vi gillar fastställda rutiner och 
följer de riktlinjer vi har för att säkerställa kvaliteten gentemot kund 
och för att det blir enklare för alla, men uppstår problem löser vi 
dem tillsammans.

Närhet - Rambo är ett lokalt företag med medarbetare som våra 
kunder känner igen. Vi samarbetar alltid nära våra kunder och med 
våra kollegor i hela verksamheten. Vi jobbar hela tiden för att stärka 
relationerna till våra kunder och kollegor. På Rambo blir vi glada när 
en kund eller kollega ringer eller tittar förbi. Vi är intresserade av vad 
som händer i verksamheten och vilka beslut som fattats och vi är 
intresserade att ta del av informationen som ges.

Kompetensförsörjning 
Rambos medarbetare har förhållandevis hög medelålder och före-
taget står, precis som många andra företag, inför stora pensionsav-
gångar. För att tidigt skapa en god relation med arbetssökande och 
ha en rekryteringsbas deltar Rambo på kontakt- /näringslivsmässor. 
Det är viktigt att visa upp sig som attraktiv arbetsgivare och ett 
lockande val som framtida arbetsplats, samtidigt som vi ger unga 
människor chansen att få värdefull arbetslivserfarenhet.

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

Rambo har en utmaning i arbetsmiljön framförallt för insam-
lingspersonal. Detta på grund av att de fyra kommuner där företaget 
verkar har ett flertal vägar som är dåligt anpassade för arbetsfordon. 
Chaufförernas arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Rambo och 
under 2015 fortsatte bland annat arbetet med att kommunicera till 
kunderna vilka förutsättningarna är för att tömning av slamavskiljare 
ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. 

Rambo arbetar proaktivt avseende hälsa bland annat genom att 
erbjuda personalen ett friskvårdsbidrag om 2300 kronor per år.

MEDARBETARE MED KUNSKAP OCH 
ENGAGEMANG

Antal anställda*
2015 2014 2013

Tillsvidareanställda 66 70 70

Varav      – Kvinnor 22 22 20

                 – Män 44 48 50

Visstidsanställda 16 21 16

Personalomsättning, %** 10 5,7 5,7

Medelålder, år 47 46 45

Sjukfrånvaro, % 4,4 – –

varav långtidssjukfrånvaro, %*** 43 – –

* Antal medarbetare per den 31 december 2015

**  Det lägsta antalet av de som börjat resp. slutat under året i relation till antalet 
anställda under föregående år (7 börjat/70 anst 2014)

***  Långtidssjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro som pågått  
i 60 kalenderdagar eller mer. Långtidssjuka medarbetare ingår i olika åtgärder.
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Årsredovisningen är upprättad endast för Regional Avfallsanlägg-
ning i Mellersta Bohuslän AB (ej koncern) och redovisningen sker  
i svenska kronor, kr, om inget annat anges. 

Ägare
Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org nr  
556211-9007) bildades 1981 och ägs av Lysekil, Sotenäs, Tanum  
och Munkedals kommuner. 

Fördelning av aktiekapital

aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 975 000 38,2 195

Sotenäs kommun 525 000 20,6 105

Tanums kommun 525 000 20,6 105

Munkedals kommun 525 000 20,6 105

Föremålet för bolagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, 
transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed för-
enlig verksamhet. Bolaget kan också producera och försälja energi 
från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till 
bolagets verksamhet. Bolaget har sitt säte i Lysekils kommun.

Flerårsöversikt

2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, tkr 156 456 151 050 155 342 162 488 161 040

Resultat e fin. poster, tkr 7 275 1 219 1 235 6 283 8 471

Resultat i % av nettooms. 4,7 1,0 0,8 3,9 5,2

Justerat eget kapital, tkr 74 154 68 820 68 158 66 382 62 005

Balansomslutning, tkr 127 338 124 685 119 132 113 469 112 085

Soliditet, % 58 55 57 59 55

Medeltalet anställda 69 73 70 51 42

Miljöpåverkan
Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall samt 
yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd. De viktigaste är 
miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar samt tillståndet att 
transportera och hantera alla typer av avfall, från hushållsavfall till 
farligt avfall.

Med stöd från det certifierade ledningssystemet samt regel-
bundna kontakter och tillsynsbesök från länsstyrelsen och andra 
myndigheter håller Rambo kontinuerlig kontroll på att tillstånden är 
aktuella och relevanta för företagets verksamhet samt att avsikterna 
i tillstånden efterlevs.

Miljötillstånden för anläggningar är inte tidsbegränsade, men 
utfärdades för relativt många år sedan och därför föreligger behov 
av omprövning. Först ut är Siviks avfallsanläggning i Lysekil där 
Rambo under hösten 2015 inlett ett arbete med att söka ett nytt 
miljötillstånd. Arbetet med att ta fram ett nytt miljötillstånd för en 
avfallsanläggning är relativt omfattande och kräver uppdatering av 
kartor och ritningar, framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, 
information till och kontakter med grannar, tillsynsmyndigheter och 
andra intressenter. Rambo räknar med att länsstyrelsen fattar beslut 
om nytt tillstånd för Sivik tidigast i slutet av 2017 eller under 2018.

Sluttäckningen av deponierna på Hästesked, Tyft och Hoge-
näs innebär en förändring av verksamheten, vilket också kommer 
innebära att nya miljötillstånd behövs även för dessa anläggningar. 
Som ett första steg kommer dock endast kontrollprogrammen för 
respektive anläggning att förnyas. Arbetet med nya kontrollprogram 
har påbörjats.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har en rad viktiga beslut verkställts inom bolaget, som  
är viktiga för att kunna möta kommande utmaningar. Bland annat har 
det strategiska beslutet att avyttra delar av transportverksamheten 
som togs 2014 genomförts med gott resultat. Beslutet innebar också 
att liftdumperhanteringen har likställts i samtliga ägarkommuner. 

Under hösten beslutade kommunfullmäktige i Lysekil att införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Lysekils kommun. 
Rambo kommer i egen regi att ersätta dagens säck med fyrfackskärl 
och matavfallsinsamling i kommunen. Införandet är ett viktigt led i 
bolagets arbete för ett hållbart samhälle. 

Arbetet med att konsolidera bolaget har fortgått under året 
med målet att hitta en stabil grund för långsiktig hållbar utveckling, 
som stödjer arbetet att uppnå framtida miljömål för invånare, verk-
samheter och företag. 

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

ÅRSREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Regional Återvinningsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO),  

avger härmed följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2015-31 december 2015. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 7 275 tkr. Det 
strategiska beslutet att avyttra delar av transportverksamheten har 
inneburit en positiv resultatförbättring både i form av reavinster 
och genom att icke lönsam verksamhet har upphört. Resultatet har 
vidare påverkats positivt av ökade intäkter för inkommande avfall 
och en ökad kostnadsmedvetenhet inom bolaget. Årets investe-
ringar uppgår till 16 958 tkr och har finansierats av egna medel. 
Soliditeten är fortsatt god och uppgår till 58 %.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Hemsorteringsprojektet går in i en ny fas där implementeringen 
av det nya insamlingssystemet i Lysekils kommun kommer att ske 
över en tvåårsperiod. Införandet innebär stora investeringar i fordon 
och kärl. Det nya insamlingssystemet, tillsammans med en ny ÅVC 
som kommer att byggas på Tyft i Tanums kommun och ytterligare 
investeringar inom bolaget innebär en ökad investeringsvolym 
kommande år. Beslut har därför tagits att det nya insamlingssyste-
met skall lånefinansieras. 

Arbetet med att se över övriga ägarkommuners insamlings-
system kommer att påbörjas under 2017 och beslut om vägval för 
insamling av hushållsavfall förväntas tas i respektive ägarkommun 
under året. Arbetet är en viktig del för att nå framtida nationella 
miljömål.

Medarbetarna har en betydande roll för bolagets utveckling 
och framgång. Arbetet med värdegrunden utifrån företagets värde-
ord förtroende, enkelhet och närhet kommer att fortsätta.

I den nya tillståndsprocessen som pågår för Siviks avfallsanlägg-
ning kommer hanteringen av WWT-slammet som Rambo tar emot 
på anläggningen att utredas. Idag avsätter Rambo kostnader för 
framtida hantering av WWT-slammet och då lagar och hanterings-
möjligheter förändras under åren förväntas den nya tillståndspro-
cessen att ge tydliga svar på hur denna avsättning kan ske och till 
vilka kostnader. Den avsättning som historiskt har gjorts innebär 
idag att högre kostnader än intäkter avsätts.

I samband med regeringsförklaringen i oktober 2014 gavs en 
tydlig bild av att kommunerna sågs som en viktig del för nå natio-
nellt uppsatta mål kring ökad återvinning i enlighet med avfalls-
hierarkin. I mars 2016 förväntas en utredning om det utökade 
ansvaret att redovisas. Detta kan medföra att kommunernas och 
då Rambos ansvar och verksamhet kommer att utökas. Nationellt 
finns signaler om att även ansvaret för insamling av material på 
återvinningsstationer, som idag ligger hos FTI (Förpacknings & 
Tidningsinsamlingen), kommer att hamna hos kommunerna. 

Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar 
och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, 
värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som 
kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunalägt.

Verksamheten och det kommunala syftet
Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig 
avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På avfalls-
anläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlings-
anordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör utgångspunkten i 
miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsiktigt 
hållbara principer. Bolaget ansvarar också för framtagande av under-
lag till respektive ägares kommunfullmäktiges beslut om renhåll-
ningsordning, avfallsplan och renhållningstaxa.

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 37 351 720
årets vinst 4 843 952
 42 195 672
 
Styrelsen föreslår att 
till aktieägarna utdelas 255 000
i ny räkning överföres 41 940 672
 42 195 672

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogö-
relse: Utdelningen utgör mindres än 1% av bolagets fris 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. 

ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015

Not 2015 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 156 456 282 151 049 747

Övriga rörelseintäkter 1 666 498 1 377 011

158 122 780 152 426 758

Rörelsens kostnader

Förnödenheter och övriga externa kostnader 1, 2 -100 328 451 -98 874 568

Personalkostnader 3 -40 169 629 -41 854 945

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 7, 8 -10 257 203 -10 438 588

Övriga rörelsekostnader -211 573 -12 521

- 150 966 856 - 151 180 622

Rörelseresultat 7 155 924 1 246 136

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 4 0 -250 000

Resultat från övriga värdepapper och fodringar som  
är anläggningstillgångar

420 -12 281

Ränteintäkter och liknande resultatposter 121 064 253 440

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 098 -18 394

119 386 -27 235

Resultat efter finansiella poster 7 275 310 1 218 901

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -2 235 000 -270 000

Återföring från periodiseringsfond 1 664 472 1 943 565

Förändring av avskrivningar utöver plan -385 000 -2 200 000

-955 528 -526 435

Resultat före skatt 6 319 782 692 466

Skatt på årets resultat 5 -1 475 830 -186 564

Årets resultat 4 843 952 505 902

RESULTATRÄKNING
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TILLGÅNGAR Not 2015 2014

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 6 31 389 178 28 008 822

Nedlagda kostnader på annans fastighet 7 532 608 380 592

Inventarier, verktyg och installationer 8 26 932 848 26 890 075

Pågående nyanläggningar 9 99 195 2 863 662

58 953 829 58 143 151

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 207 889 220 399

Summa anläggningstillgångar 59 161 718 58 363 550

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 23 036 358 20 059 107

Skattefordringar 347 221 1 636 487

Övriga fordringar 822 410 1 737 503

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 041 293 7 126 716

31 247 282 30 559 813

Kassa och bank

Kassa och bank 14 36 929 212 35 761 854

Summa omsättningstillgångar 68 176 494 66 321 667

SUMMA TILLGÅNGAR 127 338 212 124 685 217

BALANSRÄKNING

ÅRSREDOVISNING 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2015 2014

Eget kapital 11

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 37 351 720 37 100 818

Årets resultat 4 843 952 505 902

42 195 672 37 606 720

Summa eget kapital 60 705 672 56 116 720

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 12 7 856 334 7 285 806

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 9 385 000 9 000 000

Summa obeskattade reserver 17 241 334 16 285 806

Avsättningar 13

Övriga avsättningar 11 981 500 11 040 500

Summa avsättningar 11 981 500 11 040 500

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 281 984 16 103 355

Övriga skulder 14 806 250 16 174 801

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 12 321 472 8 964 035

Summa kortfristiga skulder 37 409 706 41 242 191

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 127 338 212 124 685 217

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 6 000 000 6 000 000

       Varav i eget förvar 6 000 000 2 000 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING

ÅRSREDOVISNING 2015
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Den löpande verksamheten Not 2015 2014

Rörelseresultat 7 155 924 1 246 136

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 10 345 614 11 074 109

Erhållen ränta 121 064 253 440

Erlagd ränta -2 098 -18 394

Betald inkomstskatt -186 564 -323 528

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

17 433 940 12 231 763

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -2 977 251 8 508 345

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 1 000 516 -774 436

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -5 821 371 -1 526 871

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 1 988 886 5 331 846

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 624 720 23 770 647

Investeringsverksamheten

Förvärv av Förbättringsutgifter på annans fastighet -183 408 0

Förvärv av byggnader och mark 6 -5 618 170 0

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 8 -11 264 340 -3 320 762

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 4 086 159 347 000

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 2 764 467 -2 800 819
Försäljning av andelar i intresseföretag 0 750 000

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar 420 -12 281

Avyttring av finansiella tillgångar 10 12 510 28 272

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 202 362 -5 008 590

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning 11 -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -255 000 -255 000

Förändring av likvida medel 1 167 358 18 507 057

Likvida medel vid årets början 35 761 854 17 254 797

Likvida medel vid årets slut 36 929 212 35 761 854

KASSAFLÖDESANALYS

ÅRSREDOVISNING 2015

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 redovisningsprinciper. 
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
Leverantörsskulder 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 andelarna 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, disponibla 
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.

ÅRSREDOVISNING 2015

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1  |  Leasingavgifter avseende operationell leasing 2015 2014

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 1 510 486 2 226 763

 

Not 2  |  Ersättning till revisorer 2015 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 102 668 150 000
Övriga tjänster 273 475 31 100

376 143 181 100

Not 3  |  Personal 2015 2014

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Uppgifter för 2014 avseende antalet anställda har rättats för att uppnå jämförbarhet mellan åren.
Medelantal anställda har varit 69 73
varav kvinnor 16 19
varav män 53 54

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 1 123 019 1 389 940
Pensionskostnader 199 833 292 340

1 322 852 1 682 280
Övriga anställda:
Löner och ersättningar 26 974 596 27 991 428
Pensionskostnader 1 699 187 1 709 396

28 673 783 29 700 824
Sociala kostnader 9 105 083 8 946 724
Summa styrelse och övriga 39 101 718 40 329 828

Könsfördelning i styrelse
Antal styrelseledamöter 8 8
varav kvinnor 1 0

Not 4  |  Resultat från andelar i intresseföretag 2015 2014

Realisationsresultat 0 -530 000
Återföring av nedskrivningar 0 280 000

0 -250 000

Not 5  |  Skatt på årets resultat 2015 2014

Skatt på årets resultat 1 475 830 -186 564
1 475 830 -186 564

ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015

Not 6  |  Byggnader och mark 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 48 443 508 48 769 409
Inköp 5 618 170 0
Omklassificeringar 0 -325 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 061 678 48 443 508

Ingående avskrivningar -20 434 686 -18 428 749
Omklassificeringar 0 86 045
Årets avskrivningar -2 237 814 -2 091 982
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 672 500 -20 434 686
Utgående redovisat värde 31 389 178 28 008 822

Redovisat värde byggnader 7 195 660 7 730 295
Redovisat värde markanläggningar 23 477 188 19 743 527
Redovisat värde mark 716 330 535 000

31 389 178 28 008 822

Not 7  |  Nedlagda kostnader på annans fastighet 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 501 821 175 920
Inköp 183 408 0
Omklassificeringar 0 325 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 685 229 501 821

Ingående avskrivningar -121 229 -26 388
Omklassificeringar 0 -86 045
Årets avskrivningar -31 392 -8 796
Utgående ackumulerade avskrivningar -152 621 -121 229
Utgående redovisat värde 532 608 380 592

Not 8  |  Maskiner och andra tekniska anläggningar 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 88 588 659 92 812 167
Inköp 11 264 340 3 320 762
Försäljningar/utrangeringar -10 998 545 -7 544 270
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 88 854 454 88 588 659

Ingående avskrivningar -61 698 584 -60 892 523
Försäljningar/utrangeringar 7 764 975 7 522 953
Årets avskrivningar -7 987 997 -8 329 014
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 921 606 -61 698 584
Utgående redovisat värde 26 932 848 26 890 075

Not 9  |  Pågående nyanläggningar 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 863 662 62 843
Inköp 75 433 2 800 819
Omklassificeringar -2 839 900 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 99 195 2 863 662
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Not 10  |  Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015-12-31 2014-12-31

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 39 900 42 46 200
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 41 989 30 48 199

207 889 220 399

Not 11  |  Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 550 000 15 960 000 37 100 818 505 902 37 606 720
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: 505 902 -505 902 0
Utdelning till aktieägare -255 000 -255 000
Årets vinst 4 843 952 4 843 952
Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 37 351 720 4 843 952 42 195 672

Not 12  |  Periodiseringsfond 2015-12-31 2014-12-31

Periodiseringsfond, taxering 2010 0 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 270 000 270 000
Periodiseringsfond 2015 2 235 000 0

7 856 334 7 285 806

Not 13  |  Avsättningar 2015-12-31 2014-12-31

Avsättning för slutligt omhänder tagande av WWT-slam 11 981 500 11 040 500

Not 14  |  Checkräkningskredit 2015-12-31 2014-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 0 5 000 000

 

Not 15  |  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner 305 397 691 507
Upplupna semesterlöner 2 002 148 2 388 654
Beräkn upplupna arbetsgivaravg 725 031 914 591
Upplupen löneskatt och upplupna avtalade sociala avgifter 460 702 485 621
Övr uppl kostn, förutbet int 8 828 194 4 483 662

12 321 472 8 964 035

 

Not 16  |  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2015-12-31 2014-12-31

Avskrivningar 10 257 203 10 438 588
Förlust vid försäljning av materiella och immateriella anläggningtillgångar 211 573 12 521
Vinst vid försäljning av materiella och immateriella anläggningtillgångar -1 064 162 -347 000
Avsättningar 941 000 970 000

10 345 614 11 074 109

ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015

Lysekil den 25 februari 2016

 Ralf Olofsson  Lars Johansson
 Styrelsens ordförande  Verkställande direktör

 Benny Svensson Birgitta Albertsson Håkan Hansson
 Styrelsesuppleant 

 Bo Ericson Sebastian Myrström Said Lundin

Tomas Andreasson

Min revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2016

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och 
interna kontroll har avgivits den 29 februari 2016

 Anita I Andersson Veikko Larsson
 Lekmannarevisor Lysekils kommun Lekmannarevisor Sotenäs kommun

 Claes Hedlund Anita Älgemon
 Lekmannarevisor Munkedals kommun Ersättare lekmannarevisor Tanums kommun
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BOLAGSSTYRNING

RAMBO AB är ett aktiebolag som ägs av Lysekil, Munkedal, 

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 avfallshante-
ring 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 Miljö-
balken och annan lagstiftning.”  Rambos gällande bolagsordning 
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 verksamheten 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 kommunallagens självkost-
nadsprincip inte tillämpas.  

Verksamheten ska bedrivas effektivt, säkert och med låg risk och 
god intern kontroll. Bolaget ska, genom bolagsstämman, årligen fast-
ställa budget och strategi för verksamheten. Bolaget och ägarkom-
munerna ska årligen ha samrådsmöten i form av ägarsamråd, ekono-
miskt samråd respektive renhållningssamråd. Ägarkommunerna ska 
minst två gånger per år kalla till ägarsamråd. 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 
24 april 2015 i Tanums 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.

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 
utsedda av vardera ägarkommunen. Lysekils kommun äger rätt att 
utse styrelseordförande och övriga tre kommuner utser vice ordfö-
rande var tredje mandatperiod.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Under 
2015 sammanträdde styrelsen sex gånger. 

Urval av frågor behandlade av styrelsen under 
verksamhetsåret
Månad Behandlad fråga
Februari Öppettider återvinningscentraler
Juni  VD-instruktion samt styrelsens arbetsordning
November Ramavtal för fordon och kärl för nytt  
 insamlingssystem i Lysekil.

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 och är föredragande i styrelsen men ingår inte som leda-
mot. VD ansvarar för att ge styrelsen nödvändiga beslutsunderlag. 

Revisorer
Rambo genomgår årligen revision av såväl en auktoriserad revisor 
som av lekmannarevisorer. Auktoriserad revisor utför en revision 
av årsredovisningen samt styrelsen och VD:s förvaltning i enlighet 
med aktiebolagslagen. Rambos lekmannarevisorer ansvarar för 
att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten 
bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Lekmannarevisorerna 
utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.   

Fördelning av aktiekapital

aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 975 000 38,2 195

Sotenäs kommun 525 000 20,6 105

Tanums kommun 525 000 20,6 105

Munkedals kommun 525 000 20,6 105

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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STYRELSE OCH REVISORER STYRELSE OCH REVISORER

Ralf Olofsson (Opol) 
Styrelseordförande
Lysekil
Född:1948
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: styrelseord-
förande Lysekils Busstrafik AB, 
styrelseledamot Buss i Väst AB, 
styrelseledamot Depåbolag  
i Kristianstad

Tomas Andréasson (LP) 
Lysekil
Född: 1972
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: vice ord-
förande Lysekils Bostäder AB

Birgitta Albertsson (S)
Sotenäs
Född: 1946
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Ledamot 
kommunstyrelsen, ledamot 
kommunfullmäktige

Håkan Hansson (L) 
Sotenäs
Född: 1948
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Ersättare  
kommunstyrelsen

Sebastian Myrström (S)
Tanum
Född: 1970
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Ersättare  
kommunfullmäktige

Clas-Åke Sörkvist (C)  
Vice ordförande
Tanum
Född:1947
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Ledamot  
kommunstyrelsen, ledamot 
kommunfullmäktige,  
styrelseledamot Turistrådet 
Västsverige AB

Bo Ericson (M) 
Munkedal
Född: 1955
Styrelseledamot sedan: 2014
Övriga uppdrag: Ledamot  
kommunfullmäktige, styrelse-
ledamot Dingle Industri - 
lokaler AB, styrelseordförande 
Biotop AB

Said Lundin (S)
Munkedal
Född: 1942
Styrelseledamot sedan: 2004
Övriga uppdrag:  Ledamot  
kommunfullmäktige, styrelse-
ordförande Munkedals  
Bostäder AB

RAMBOS STYRELSE STYRELSESUPPLEANTER

LEKMANNAREVISORER

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

AUKTORISERAD REVISOR

Thomas Andersson (L), Lysekil Jonas Lundbäck (Kd), Lysekil

Birgitta Karlsson (C), Munkedal Lars Östman (M), Munkedal

Kjell Andersson (S), Sotenäs Helene Stranne (M), Sotenäs

Hans Schub (M), Tanum Benny Svensson (L), Tanum

Anita I Andersson (S), Lysekil Claes Hedlund (C), Munkedal

Veikko Larsson (C), Sotenäs Jan Qvillby (C), Tanum

Anita Larsson C, Lysekil  Bertil Schewenius (M),  Munkedal

Rune Rodin (S),  Sotenäs Anita Älgemon (S), Tanum

Lars Johansson

Peter Sjöberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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