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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. Vi ska även verka för att resurs

hushållningen och avfallshanteringen i 

 ägarkommunerna är så god som möjligt. 

Rambo står för Regional Avfallsanläggning  

i mellersta Bohuslän.

RAMBO PÅ  
1 MINUT



VERKSAMHETSPOLICY

Rambo AB erbjuder konkurrenskraftiga priser utan 
att göra avkall på kvalitet, leveranssäkerhet eller att 
äventyra miljö och arbetsmiljö. 
 
Rambos produkter och tjänster håller rätt och 
jämn kvalitet. Detta upprätthålls med hjälp av 
effektiva processer och personal som arbetar i god 
arbetsmiljö, en förutsättning för nöjda kunder och 
medarbetare.  
 
Rambo följer de lagar och förordningar som 
gäller för verksamheten. Vägledning för Rambos 
och leverantörers arbete är bolagets gemensamma 
värdegrund. 
 
Rambo arbetar kontinuerligt med kompetens- 
höjning av personalen och verkar för att produkter, 
processer, arbetsmiljöer och ledningssystem 
ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till 
trivsel och skapar motivation. Höjd kompetens 
ger bättre möjlighet att möta kunders önskemål 
och åtagande i att förebygga och minska negativ 
påverkan av miljön. 
 
Varje anställd bidrar aktivt till hög kvalitet, bra 
yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom 
att medarbetare följer rutiner och instruktioner, 
uppmärksammar, rapporterar och medverkar till 
att brister avhjälps.  
 
Rambo redovisar öppet miljöfakta. Leve  -
rantörer och entreprenörer ska kunna redovisa  
sitt miljöarbete.

Fördelning fritidsboende och helårsboende. 

HUSHÅLLSKUNDER

16%
av våra kunder sorterar ut mat-
avfall till rötning. (Idag endast 
möjligt i Tanum och Lysekil.)

28%
av våra kunder har  
hemkompostering av matavfall. 
(Möjligt i samtliga kommuner.)

1521
hushåll har nu del i gemensamma 
kärlskåp, Rambos satsning för  
bättre arbetsmiljö.

40% 55% 53%17%

ÅR 2016 I KORTHET

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Rambo 66 tillsvidareanställda.  
33% av dessa är kvinnor och 67% är män.  Dessutom hade vi  
17 visstidsanställda. 

VÅRA MEDARBETAREEKONOMI

Lysekil
7 899 villahushåll
varav 3 164  fritidsboende

Munkedal
4 126 villahushåll 
varav 686 fritidsboende

Sotenäs
6 808 villahushåll
varav 3 776 fritidsboende

Tanum 
10 174 villahushåll
varav 5 399  fritidsboende

Vad man än gör, så 
uppstår avfall. Det är lika 
sant för kommuner och 
företag som för privat
personer. Därför behövs 
Rambo. 
 
Rambo verkar i en stor region 

men har trots det en nära  

infrastruktur med fyra avfallsanlägg-

ningar 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.

´ Vision
Det finns inga sopor!  
Tillsammans skapar vi resurser 
för kommande generationer.

 
 

´ Ändamål
Rambo finns till för att möta behovet 
av en ekonomisk och miljömässig 

ändamåls enlig resurshushåll-
ning och avfallshan tering. 
Bolaget ska tillhandahålla 
avfalls-, återvinnings- och 

miljötjänster med hög kvalitet 
och  leveranssäkerhet till bästa 

 möjliga kombination av miljö -
nytta och konkurren s kraftiga priser.

´ Affärsidé
Rambo AB ska erbjuda kund-

anpassad och miljöriktig avfalls-
hantering genom att ta emot, 

sortera, behandla och bidra till 
samhällsutveckling inom våra  

                ägarkommuner.
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Året som har gått kommer lysa med särskild kraft i Rambos 
historia. När jag blickar tillbaka ser jag att det var under 2016 
några av de  stora projekten som vi tidigare har fattat beslut 
om, fått luft under vingarna.  

 
Jag vill börja med att gratulera Lysekil som tagit ett viktigt beslut 
om ett nytt insamlingssystem – detta sätter er på Sverigekartan 
som en kommun som tar ansvar och ger förutsättning för ett håll-
bart samhälle! Avfall Sverige har nyligen presenterat en utredning 
som visar att det kärlsystem som Lysekil valt är det mest  effektiva för 
återvinning. I skrivande stund pågår införandet av det nya insam-
lingssystemet i Lysekils kommun. De går från säck hantering till ett 
modernt system som löser tidigare arbets miljöproblem och skapar 
goda förutsättningar för att uppfylla framtida miljömål.  

Även i våra övriga ägarkommuner Munkedal, Sotenäs och Tanum 
har flitens lampa lyst. Där har vi arbetat fram förslag till nya in-
samlingssystem och de har varit utställda i respektive kommun 
under sommaren 2016. Under våren 2017 kommer beslut att   
fattas i respektive kommuns fullmäktige. Det ska bli mycket  
intressant  att följa! 

 
Avfallsregler viktigt på regeringsnivå 
Arbetet med avfallsregler är högaktuellt också på regeringsnivå. 
Sveriges miljöminister Karolina Skog kommer under våren 2017 
presentera konkreta detaljer kring de förslag man arbetat fram  
för att riket ska få långsiktigt hållbara regler som bidrar till bättre 
insamlingssystem och mer materialåtervinning. Och där är Rambo 
AB tillsammans med andra miljö- och avfallsbolag viktiga kuggar  
i en bred politisk överenskommelse. Inte undra på att vi med  
spänning ser fram emot de mer konkreta nationella förslagen! 

 
Det finns inga sopor  
På tal om viktiga kuggar så vore Rambo AB inte ett företag i 
framkant utan våra medarbetare. Tack för det gångna året! Att alla 
medarbetare ska vara delaktiga i organisationens målarbete är alltid 
aktuellt, men det har varit i särskilt fokus 2016. Vi har tagit fram en ny 
vision. Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för fram-
tida generationer. Visionen kan endast nås genom allas vår dagliga 
arbetsinsats. Våra miljöhjältar gör det  roligt att vara visionär. 

Framtida utmaningar  
Ja, samtliga medarbetares engagemang och kompetens kommer
att behövas inför de framtida utmaningar vi står inför. En av de 
större är hantering av kommunernas avloppsslam. De senaste 
åren har Rambo nyttjat slammet för sluttäckning av våra deponier. 
Under 2017 kommer deponin på Hogenäs avfallsanläggning att ha 
sluttäckts och vi måste hitta nya användningsområden för slammet. 
I det korta perspektivet kommer Rambo tillsammans med kom-
munerna att göra en upphandling för att hitta en extern lösning. 
På lång sikt utreder vi möjligheten att kunna ta hand om det lokalt 
genom att utnyttja regionala förutsättningar och ta fram en hållbar 
process där fosfor återvinns från slammet och kan återföras till 
jordbruket. 

 
Tillsammans kan vi vara miljöhjältar  
Avfallshantering är en viktig del av hela landets infrastruktur, den 
måste fungera och Rambos mål är att den skall vara enkel och  
hållbar.  I vår vision säger vi att det inte finns några sopor utan  
resurser som vi tar om hand och förädlar. För att det ska bli  
verklighet tror vi på att det ska vara lätt att göra rätt! Rambo är våra 
ägarkommuners och invånarnas verktyg för att avfallshanteringen 
ska fungera. Men ensam är inte stark. Tillsammans kan vi vara  
miljöhjältar! Med kunskap och god vilja ska vi se till att mellersta  
Bohuslän är ett föredöme för andra kommuner och regioner i  
Sverige. Resan har börjat. Välkommen att lyfta med oss!

Lars Johansson
Verkställande direktör

VD HAR ORDET

Det är lätt att vara visionär  
med miljöhjältar i teamet



6 7RAMBO AB   |   Årsredovisning 2016 RAMBO AB   |   Årsredovisning 2016

OMVÄRLD OCH MARKNAD

Bohuslän – en del 
av Paris klimatavtal

År 2015 böjde världen för första gången den globala kurvan 
för utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila energi
källor utan att ekonomins tillväxt avstannade. Det var då som 
världens resa mot en cirkulär ekonomi började. Året efter 
trädde Paris klimatavtal i kraft där världens alla länder enade 
ville visa att tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid. Det 
avtalet är alla en del av, även vi här på Västkusten. 

 
Vi är en del av Paris klimatavtal, och bara när vi verkar gemensamt 
kan vi nå målen. I det lilla kan du göra skillnad. När du återvinner 
metallburken, sorterar ut ditt matavfall till rötning köper second 
hand och när du tar med dig en tygkassse till matafären att bära 
hem varorna i agerar du miljöriktigt. De små valen i din vardag är de 
som hjälper till att böja utsläppskurvan nedåt. Taclk för att du är  
en miljöhjälte. 

 
Gröna förslag som sätter  
snurr på cirkulär ekonomi 
EU-kommissionen har lagt förslag om cirkulär ekonomi och avfalls-
lagstiftning, vilka påverkar vår avfallshantering långsiktigt. Vi hjälper 
företag att titta på sin produktionskedja och ser att små föränd-
ringar kan bidra stort till miljön, då cirkulär ekonomi är in spirerat 
av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses 
som en råvara. Produkter designas så att de är lätta att återvinna. 
Biologiskt material ska kunna sorteras ut och rötas, och övrigt  
material designas så att det går att återanvändas, materialåter-
vinnas eller energiutvinnas – i den fallande ordningen. 
 
Kommissionens förslag innebär att 65 procent av hushållsav fallet 
och 75 procent av förpackningsmaterialet ska återvinnas fram  
till 2030. Det förslag till nya avfallsföreskrifter som vi lagt till våra 
ägarkommuner, och Lysekil beslutat anta, ser till att Lysekil,   
Munkedal, Sotenäs och Tanum har verktyg för att nå de mål 
 EU-kommissionen satt. 

Ersättningar har vänts till kostnad  
Ersättningsnivåer för återvunna material har under året varit osäkra. 
Prisbilden för återvunna material som råvara vid produktion på-
verkas av en prisvärd råvarumarknad för bland annat stål och olja. 
Under 2016 förändrades även marknaden för returträflis. Till följd  
av milda vintrar har efterfrågan på returträ minskat, vilket i sin 
tur genererat stora trälager. Detta har inneburit att tidigare 
positiva nivåer för materialersättning vänts till kostnad för åter-
vinningsbranschen. Många omvärldsfaktorer påverkar möjlig heten 
till cirkulär ekonomi, tillgång och efterfrågan på marknaden för 
råvaror, samt klimatet är några exempel. 

 
Avfall från Storbritannien och Norge  
Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, 
till svenska förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar 
i att mottagningsavgiften för hushålls- och verksamhetsavfall 
ökar. Prognosen pekar på fortsatt ökade avgifter även nästa år. 
Att  arbeta med påverkan hos boende, verksamheter och företag 
för att minska mängden avfall till förbränning till förmån för 
åter vunnet material, är en viktig parameter för att minska kost-
naderna för förbränning. 

 

Utredning om förbränningsskatt  
I juni 2016 tillsatte regeringen en utredning om hur avfallsför-
bränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska 
styrmedel samt branschspecifika förhållanden. Bland annat  
kommer behovet av att införa skatt på förbränning av avfall att 
utredas. Utredningen ska även kopplas till EU:s system för handel 
med utsläppsrätter. Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2017. 
Om skatt införs kommer det i sin tur att påverka våra kostnader  
för förbränning av avfall.
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”Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för  
kommande generationer.”  Så lyder Rambos vision och den 
beskriver också vår verksamhet väl. Vi agerar proaktivt för  
att skapa möjligheter för alla kunder, boende och företag,  
att agera miljöriktigt.  

 
Rambo följer utvecklingen kring avfallsfrågor och cirkulär ekonomi, 
såväl i världen som inom EU.  Vi följer även de förslag till  nationella 
mål som riksdag och regering utreder och förändringar som sker  
på lokal nivå. 

 
Rambos uppdrag  
Rambos uppdrag är att på ett miljöriktigt sätt omhänderta alla 
sorters avfall som genereras i våra fyra ägarkommuner – Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Tanum. I vårt arbete ger vi våra kommuner 
verktyg för att tillsammans klättra uppåt i avfallshierarkin, där vi  
lämnar deponi som kvittblivningsform av avfall, till förmån för   
återvinning, återbruk och avfallsminimering. 

 
Nära 100 000 ton avfall går vidare  
På våra sju återvinningscentraler lämnar företag, verksamheter och 
hushåll sitt avfall. Vi förbereder sedan för vidare återvinning och  
lämnar materialen till andra aktörer inom återvinningsbranschen. 
Varje år tar vi emot nära 100 000 ton avfall på våra fyra anläggningar. 
Det kan till exempel vara förpackningsmaterial och matavfall från 
våra hushåll, utsorterad wellpapp från ett företag eller stickande och 
skärande material från en vårdcentral. Ett samhälle genererar avfall, 
vi ser till att det omhändertas och lever minst ett varv till i kretslop-
pet. När något inte kan återvinnas lämnar vi det till energiutvinning 
genom förbränning. Mindre än 1 procent av avfallet  
hamnar på deponi. För oss är det självklart att en källsorterad kaviar-
tub ska bli råvara till en ny cykel. Tillsammans skapar vi resurser! 

 
Statistik över företagsavfall  
Vi arbetar med rådgivning och erbjuder tjänster för att öka företa-
gens möjlighet att agera miljöriktigt. Som ett led för ökad insikt har 
vi i år arbetat med ny hemsida som lanseras 2017. Det blir lättare att 
hitta information och du som avtalskund kommer kunna ta hem 
statistik över ditt företags avfallsgenerering. 

Beteendeförändring genom taxa  
I Lysekils kommun införs nu nytt insamlingssystem, där alla som 
sorterar ut sitt matavfall till rötning har en lägre avgift än den som 
slänger sitt matavfall i soppåsen. Med hjälp av en miljöstyrande taxa 
vill vi förändra beteendet hos våra hushåll så att vi når nationella mål 
om 40 procent utsortering av matavfall till rötning, till år 2018. 

 
Sopsystem avgörande för återvinning  
Enligt Avfall Sveriges kartläggning 2016 är det sopsystem du har 
avgörande för hur mycket förpackningar och matavfall du sorterar 
ut från soppåsen. Det bästa systemet är Hemsortering i fyrfackskärl 
och näst bäst är insamling i två separata kärl, brunt för matavfall 
och grönt/grått för restavfall, precis i enlighet med de i av kommun-
fullmäktige i Lysekil antagna, och i Munkedal, Sotenäs och Tanum 
nu föreslagna, föreskrifterna. 
 
De hushåll som väljer abonnemanget hemsortering i fyrfackskärl 
får det enklare att källsortera och kommer (enligt rapport från Avfall 
Sverige) inte bara att sortera ut fler förpackningar och tidningar till 
återvinning, utan också förändra sitt konsumtionsbeteende och 
generera mindre avfall totalt sett. 

 
Mer källsortering ger mindre förbränning  
För att åstadkomma en beteendeförändring långsiktigt behöver du 
som människa också förstå vilken skillnad du gör samt se personliga 
fördelar. Dit har vi kommit i Lysekil, där hemsortering i fyrfackskärl 
gör att du på ett enklare sätt än innan kan källsortera dina förpack-
ningar hemma. När vi sedan berättar hur mycket ett område har 
sorterat ut till återvinning, kan vi befästa att du gör skillnad! Med 
rätt insamlingssystem som verktyg och med förståelse genom 
 kommunikation, tror vi oss kunna påverka våra nästan 46 500 
 in vånare att källsortera mer och skicka mindre avfall med soppåsen 
till för bränning. Tillsammans är vi miljöhjältar!

VERKSAMHET

Avfall omvandlas 
till resurser med hjälp 
av miljöhjältar
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VERKSAMHET  |  HUSHÅLL

Senast 2018 ska, enligt internationella miljömål, minst 50 
procent av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och 
 restauranger sorteras ut och behandlas ekologiskt, varav 
minst 40 procent ska behandlas så att även energi tillvaratas.  

 
Som ett led i det arbetet  föreslår vi därför utsortering av matavfall 
i samtliga våra ägarkommuner. Tidigare är det bara i Lysekils och 
Tanums kommuner som man samlat in matavfall till rötning. I  
Munkedal har till exempel 771 hushåll haft egen hemkompost för 
allt sitt matavfall. I det nya insamlingssystemet likställs alla abonne-
mang som sorterar ut sitt matavfall. Med denna förändring tror   
vi oss kunna nå de nationella målen. 

 
Etappvis nytt insamlingssystem i Lysekil  
Under 2015 tog Lysekils kommun beslut kring nya lokala avfallsföre-
skrifter och som en konsekvens av det även ett nytt insamlingssys-
tem. I januari 2016 påbörjades etapp ett i Lysekil. Under året genom-
fördes totalt två etapper av fem. Det är cirka 2 600 hushåll som nu 
valt abonnemang och fått nya kärl. Under förra året har också 440 
hushåll fått del i gemensamt kärlskåp. Under 2017 genomförs etapp 
tre och fyra. Vi förväntar oss vara klara juni 2018.  
 

Munkedal, Sotenäs och Tanum härnäst  
Under 2016 har arbetet varit intensivt för att arbeta fram förslag 
til nya avfallsföreskrifter och nytt insamlingssystem i Munkedal, 
Sotenäs och Tanums kommun. Vi har besökt nästan alla politiska 
grupper och även kommunstyrelser. Förslaget har ställts ut i de tre 
kommunerna. Synpunkter har registrerats från allmänheten samt 
behandlats tillsammans med bearbetat förslag till respektive kom-
mun. Inför beslut i respektive kommun genomfördes en upphand-
ling av insamlingsentreprenad. Beslut kring nya avfallsföreskrifter 
och insamlingssystem tas i början av 2017. Parallellt har vi arbetat 
med att  införa gemensamma kärlskåp i tätorter där arbetsmiljön 
gör det svårt att nå hushållen med fordon.  
 
Vi arbetar kontinuerligt för att underlätta för samtliga våra  boende 
att sortera till återvinning och återbruk bland annat genom att hålla 
återvinningscentraler moderna och tillgängliga. Det ska vara lätt att 
göra rätt! 

 
Västvatten fakturerar Munkedal och Sotenäs  
Vi har tidigare haft uppdrag att fakturera kunder boende i Tanum, 
Munkedal och Sotenäs kommuner, för vatten och avlopp. 2015 
tog Västvatten över faktureringen för kunder boende i Munkedals 
kommun, 2016 togs beslut att de från och med årsskiftet 2016/2017 
även fakturerar kunder boende i Sotenäs kommun.

3 SNABBA FRÅGOR  TILL VÅR  
KUNDSAMORDNARE MARIA MAGNUSSON 
 
Det här är vår kundsamordnare Maria Magnusson. Hon möter 
hushållen när de vill diskutera var kärlen ska stå och vilket  
abonnemang de kan få. 

 
Hur reagerar kunder när de måste ha  
kärlen på sin uppfart istället för bakom huset?  
De flesta är positiva och vill hjälpa till att skapa en bättre arbets-
miljö. I Lysekil kunde säcken hämtas var som helst, som i ett 
gammalt utedass eller bakom vedboden längst in på tomten. 
Det scenariot har vi inte när vi tittar på kärlplacering i till exempel 
Munkedals kommun. Här har man haft kärl länge och ser inga 
konstigheter med att kärlet ska stå tillgängligt framme vid vägen.  

Om man bor supertrångt,  
hämtas inte soporna då?  
Vissa områden och samfälligheter är för trånga för att en sopbil 
ska kunna komma in och vända. Då placerar vi gemensamma 
kärl för de boende, men som gör att sopbilen kan hämta, med 
bra arbetsmiljö för vår personal.  Många är nöjda att slippa kärl  
på sin tomt och få plats med annat där istället.  

 
Vilken är den vanligaste frågan  
du får från våra kunder?  
”Varför kan inte jag få fyrfackskärl?” Och det är ju en fråga om 
vägarnas beskaffenhet och om vi har någonstans att vända. Om 
de kan dela med någon granne som bor där vår bil kan köra eller 
om de kan tänka sig flytta sina kärl till en sådan plats kan de få 
Hemsortering i fyrfackskärl.

Munkedal redan  
vana vid kärl
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VERKSAMHET  |  FÖRETAG

Det krävs mycket för att skräddarsy lösningar för varje enskild 
kund inom ett stort antal branscher. Rambo tar fram erbjudan
den utifrån kundernas behov, baserat på många års erfarenhet 

 
Marenor AB är en ledande sjömatsproducent på den nordiska mark-
naden och värnar om allt från det miljövänliga fisket till goda kund-
relationer och samhällsansvar genom att utnyttja resurser optimalt 
och inte använda mer än vad som är nödvändigt, berättar Ewa Ryt-
terstig, som är Sustainability Manager vid Marenor med tillverkning 
i Lysekil. Under året har vi samarbetat med Rambo, fortsätter hon. 
Målet har varit att minska mängden brännbart avfall och därigenom 
miljöbelastningen. I dag finns en plan för hur det ska gå till. genom 
bl a ökad källsortering, återvinning och återanvändning. Med hjälp 
av Rambo kan Marenor AB nyttja resurser mer effektivt samtidigt 
som vi minskar mängden brännbart avfall, säger Ewa Rytterstig. 

 
Stor bredd i kundbasen 
Rambo arbetar med utveckling och samarbetar nationellt för att få 
nya idéer till kundspecifika helhetslösningar. Som marknadsledande 
i sina ägarkommuner har Rambo stor bredd i sin kundbas. Stora och 
små företag och verksamheter av alla slag har valt att låta Rambo 
skapa lösningar för att utveckla sin avfallshantering. 

 
Växande volymer men minskade kostnader  
Den totala avfallsmängden ökar ständigt. Vi arbetar nära kunderna 
för att öka utsorteringen av återvinningsbara material och på så 
vis minska kostnaderna. Arbetet är framgångsrikt vilket märks på 
nöjda kunder och på att avfallsvolymerna stabiliserats bland våra 
företags- och verksamhetskunder som återkommer och kontinu-
erligt efterfrågar våra tjänster. 

 
Rambo Safe löser farligt avfall  
Rambo har stor kompetens avseende farligt avfall och sekretess-
avfall och bevakar kontinuerligt ändringar i lagstiftningen för att 
utveckla lösningar som möter kraven. 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. Rambo Safe kan skräddarsys för kundens 
verksamhet. Det kan t ex röra sig om stickande, skärande och/
eller smittfarligt avfall inom vårdsektorn. Rambo erbjuder också 
sekretesslösningar som innefattar hela processen från insamling via 
säker mellanlagring till slutlig dokumenterad destruktion genom 
förbränning. 

Goodwill genom miljöcertifiering  
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 2013-2016 har ett 40-tal företag tagit del av Rambos 
introduktionskurs för att kunna miljödiplomeras. 

 
Förbättrad kommunikation genom ny hemsida  
Den nya hemsidan blir snabb, lättåskådlig och kan användas både 
på mobila och fasta enheter. Mina sidor för avtalskunder kommer 
att lanseras under början av 2017 och möjliggöra för kund att se 
fakturor, avfallsstatistik samt avfallsslag. 

 
Fokus på fordon 
Under 2016 arbetade Rambo vidare med arbetsmiljön för egna 
chaufförer och med att förbättra bilarnas arbetsverktyg med fokus på 
fordon som hämtar avfall från företagskunder. Bilarna har EDP Mobile 
installerat vilket innebär ett förenklat systemflöde mellan chaufför och 
kundservice. En automatiserad hantering innebär en bättre kvalitet vid 
t ex fakturering vilket förbättrar servicen gentemot kunderna. Rambo 
har tidigare installerat samma system i slamsugningsfordonen. 

Rambo och Marenor AB 
avfallsminimerar i Lysekil
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VERKSAMHET  | AVFALLSBEHANDLING 

Under året har sluttäckning av Hogenäs deponi påbörjats och 
förväntas vara klar under 2017. Flera villkor måste uppfyllas 
när en deponi ska avslutas och sluttäckas. Ett av kraven är att 
det skall finnas ett tätt skikt som hindrar nederbörd från att 
tränga in i deponin och gas från att okontrollerat tränga ut.  

 
Deponin på Hästesked och Tyfts avfallsanläggningar är sluttäckta 
sedan tidigare och vi har när Hogenäs är sluttäckt endast en de-
poni kvar i Lysekil, på Siviks avfallsanläggning. Idag återvinns eller 
energiutnyttjas nästan allt avfall, så kvarvarande utrymme vid Sivik 
beräknas täcka behovet av deponi i flera decennier framåt.

 
Utökade öppettider för ökad service  
Den årliga kundundersökningen visar att kunderna vill ha utökade 
öppettider på återvinningscentralerna för att kunna lämna sitt grov-
avfall. Under året har vi därför testat lunchöppet på Sivik och  
Hogenäs avfallsanläggningar, med gott resutlat. Vi kommer ha 
lunchöppet under högsäsong även 2017. Skaftö återvinnings-
central har nu liksom Hamburgsund återvinningscentral öppet två 
dagar i veckan lågsäsong och tre dagar i veckan högsäsong. Vi tittar 
även fortsatt på möjligheter och lösningar för utökade öppettider. 
 
 

Förbättrad arbetsmiljö på Tyft   
Personalbyggnaden på Tyft avfallsanläggning har påbörjats och 
kommer avslutas under 2017. Personalbyggnaden kommer att 
utrustas med två omklädningsrum, ett för kvinnor och ett för män, 
som ett led i förbättrad arbetsmiljö. I samband med byggnationen 
har även tillfartsvägen förstärkts och asfalterats.  

 
Ny sorteringsmaskin  
Under året har ytor för materialsortering iordningsställts, ökats och 
förbättrats, allt som ett led i vår ambition att bli effektivare och mer 
miljöriktiga. En ny sorteringsmaskin till Hogenäs anläggning har 
också anskaffats. Målet med förändringarna är att kunna öka avfalls-
sorteringen och bidra till lönsammare avsättningsaffärer. 

 
Projekt med samarbetspartners  
Under året har vi drivit ett projekt tillsammans med bland annat 
ägarkommunernas VA- avdelningar, Västvatten och Uddevalla 
kommun kring avloppsreningsverksslam och hanteringen av detta. 
Nationellt pågår diskussion kring det miljömål som antagits, där 
fosfor och kväve ska återföras till åkermark. Vi har också tillsammans 
med bland annat ovanstående samarbetspartners påbörjat en 
utredning kring att torka slam för förbränning och sedan utvinna 
fosfor ur askan, för återförande till åkermark.

Skorsten och ventil

Tätskikt

Skyddsskikt

Gasdräneringsskikt

Dräneringsskikt

Utjämningsskikt

Avfall

De olika materialskikten
Uppifrån och ned

Insamlat material
Vi har under 2016 samlat in totalt 85 808 ton avfall. 99,5 % av detta har vi kunnat  
återvinna/nyttiggöra, och bara 0,5 % har lämnats till deponi.

Renhållning, ton Tanum Lysekil Sotenäs Munkedal

Avfall till förbränning, ton  
från både hushåll/verksamheter

6 690 6 430 7 875 3 855

Insamlat återvinningsmaterial

Matavfall till biogas 105 450 – –

Glas, ton 440 520 480 220

Papper, tidning, kartong, wellpapp 845 1 430 1 120 630

Elektronik inkl. vitvaror m.m. 200 230 270 150

Metallförpackning 17 20 20 7

Plastförpackning 135 95 115 50

Skikt på skikt vid  
sluttäckning i Sotenäs
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VERKSAMHET  |  INSAMLING

Rambo Insamling är vår transportverksamhet som samlar 
in hushållsavfall i Lysekils kommun och slam åt hushåll
skollektiven i alla fyra ägarkommunerna. Verksamheten utför 
också avvattning av slam, insamling av olja samt insamling  
av förpackningar åt Förpacknings och Tidningsinsamlingen  
och olika företag. 

 
Under början av 2016 har överflödiga lastväxlarsläp sålts enligt 
beslut kring avyttring som togs 2014. Förändringar har också  
gjorts kring insamlingen hos Tanums företagskunder, vilket lett  
till ett mycket effektivare arbetssätt, logistiskt.   

 
Tanum hygieniserar och återför slam 
Tanums kommun har under flera år ställt krav på kretsloppsanpas-
sade enskilda avloppssystem utanför kommunalt VA-område. Ett 
stort antal enskilda avloppsanläggningar töms av lantbrukare med 
återföring av näring till jordbruksmark. För att möta förväntade 
nationella krav på hygienisering har Tanum byggt en ny anläggning 
i Orrekläpp. I juni 2016 började vi leverera slam från slutna tankar dit. 
Slammet hygieniseras för att användas på åkermark. 

Först i Sverige med liten tvåfacksbil  
I Lysekil har de nya avfallsföreskrifterna antagits, och därmed 
bestämmelser kring framkomlighet. Vi har därför under året gjort 
investeringar i fordonsparken. Ett mindre slamfordon och en mindre 
sopbil med fack för matavfall samt restavfall har köpts in. Den 
 mindre sopbilen med två fack är vi först i Sverige med.  Vår lösning 
för förbättrad arbetsmiljö med upprätthållen servicenivå har gjort 
att andra kommuner besökt oss för att se om  den kan vara en lös-
ning även för dem. Det här är vi mycket stolta över.

 
De två största förändringarna kring slam i de nya  
avfalls föreskrifterna är:

• Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och  
 avlopps anläggning som ska tömmas bör inte överstiga  
 10 meter.  Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast  
 extra avgift ut enligt gällande taxa.

•  Manlucka ska kunna öppnas av en person och får väga 
 högst 15 kg. 

3 SNABBA FRÅGOR OM TILL VÅR  
ARBETSLEDARE MORGAN ÖSTH

Många kunder vill ha hjälp och rådgivning för hämtning av  
slam, och då träffar de Morgan Östh, arbetsledare Insamling. 

Hur har förändringarna tagits emot?  
Ibland är kunderna tvära och arga, men efter att man pratat  
en stund och förklarat så är de flesta helt med på förändringen. 
Jag förstår att de boende inte vet något om slangar, brunnslock 
och kopplingar, så det känns bra att kunna hjälpa till. Jag kanske 
inte kan tala om var de ska köpa kopplingen, men jag kan ge 
rekommendationer om vad de ska tänka på. 

 

Hur kommer man i kontakt med dig?  
Man hör av sig till kontoret och så åker jag ut. Jag mäter till-
sammans med kunden upp avståendet mellan bilens upp-
ställningsplats och brunn med hjälp av ett mäthjul så att vi är 
överens, och sedan pratar vi om vilken lösning som är den  
bästa både för dem och oss.  

Vilka fastigheter kommer den lilla,  
nyinköpta slambilen kunna serva?  
Vi tar oss fram mycket bättre nu, vissa fastigheter som vi tidigare 
haft svårt att hjälpa kan vi nu nå utan svårighet. Vi har även 
valt att utrusta den lilla bilen med spolutrustning, vilket gör att 
vi kan hjälpa fastigheter på till exempel Bohus Malmön med 
smala  vägar, eller i trånga gränder i Grebbestad, som fått stopp i 
avloppet. Bilen servar alla områden i ägarkommunerna med svår 
framkomlighet. 
 
För att minska transporter så tömmer den lilla slambilen sin last 
i ett uppställt tanksläp på 28 kubikmeter. Det gör att den kan 
tömma många brunnar innan tanken på släpet är fullt,  sedan 
tar en större slambil med sig tanksläpet till reningsverket för att 
tömma. Detta arbetssätt sparar många transporter.Tanum tar tillvara på slam
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SOCIALT ANSVAR  |  FRAMTIDA GENERATIONER

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 att bidra till att sam hället där  
vi verkar förbättras på olika sätt, ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 
Vi engagerar oss i olika nationella nätverk både inom kundservice 
och tekniska system men också inom hållbarhet och miljö för att 
säkerhetsställa att vår verksamhet utgår från senaste fakta. Vårt 
intresse för miljö- och avfallsfrågor globalt skapar ringar på  
vattnet lokalt. 
 
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.  
 
Sponsring av föreningar  
Enligt den av styrelsen beslutade sponsorpolicyn kan föreningar 
söka eko nomiska medel från Rambo för sådan verksamhet som 

är riktad mot ungdomar och barn. Som motprestation krävs ett 
 hållbart miljö arbete inom föreningen. Under 2016 har Rambo 
sponsrat 14 föreningar. 

 
Sopskolan  hjälp i miljöarbetet  
Sopskolan, miljökunskap och lärande för skolor, är ett viktigt och 
uppskattat initiativ bland förskolor, dagmammor och skolor i ägar-
kommunerna. Sopskolan höjer kunskapen om miljö och återvin-
ning bland barn och ungdomar, på ett pedagogiskt och roligt sätt.  
 
Varje år bjuder vi in alla barn och ungdomar att delta, via mail till  
rektorer och föreståndare. Vi ombesörjer transport för barnen och 
det kan av olika anledningar vara en av de få tillfällen man kan  
komma iväg på ett studiebesök, och det är väldigt uppskattat.  
Antingen kommer skolan till oss på någon av våra anläggningar 
eller så besöker vi skolan. I Sopskolan pratar vi om kretsloppet,  
naturen, återvinning och avfallstrappan som vi arbetar efter i  
Sverige. Vi förklarar hur man sorterar och vad som händer med  
materialet när det kommer till oss och hur man kan tänka i sin 
vardag för att värna om miljön. 
 
Lärarna upplever det som en hjälp att introducera miljöarbetet i 
sina klasser och har önskat mer samverkan med Rambo framöver. 
Som ett litet minne får de mindre barnen en reflex med en jordglob 
på och de minsta får också en serietidning från Bamse där Skalman 
upp finner en återvinningsmaskin.

3 SNABBA FRÅGOR TILL VÅR SOPGUIDE 
ANNEMARIE OLOFSSON   
 
Ann-Marie Olofsson, vår sopguide, från utvecklingsavdelningen 
på Rambo guidar skolungdomar från högstadiet på besök i 
Sopskolan.  

 
Du har skolungdomar på studiebesök  
– vad gör ni?  
Jag ger dem en tydlig bild av hur vi hanterar källsorterat  
material, hur vi sorterar grov- och verksamhetsavfall, samt  
krossar sammansatt material för att så mycket som möjligt ska 
kunna komma till nytta. När jag har besök av ungdomar från 
klass 8 till gymnasiet utökar jag rundturen från återvinnings-
centralen, ÅVC, till hela anläggningen. 
 
 
 

Är de vetgiriga?  
Ja, det är mycket roligt att de är så nyfikna och frågvisa! Extra 
roligt är det när eleverna ställer frågor som tyder på både djupa 
och detaljerade kunskaper och det är inte alltid som jag i detalj 
kan svara, utan får be att återkomma med svaret i efterhand. 

 
Vilket budskap skickar du med dem?  
De är ju skolungdomar på väg mot fortsatta studier och yrkes-
livet, och jag önskar att de tar med sig tankar om miljön. Jag  
vill informera dem att avfall är en växande framtidsbransch med 
många intressanta yrken. Vi lever i en tid där vi har fokus på  
återvinning och avfall är råvarumaterial som ska nyttjas som  
resurser. Ett hett tips inför deras studie- och yrkesval är till ex-
empel miljöingenjör och för de som har en inneboende ”entre-
prenörsanda” finns många möjligheter till innovativa lösningar i 
både befintliga verksamheter och som egna företagare.

Här kommer nästa 
generation miljöhjältar
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SOCIALT ANSVAR  |  MEDARBETARE

För att möta kraven från ägare och kunder, såväl privatkunder 
som företags och verksamhetskunder, krävs en kompetent 

organisation med kunniga och engagerade medarbetare. 

 
Förutom att vi har satt en rad kompetenskrav för de olika be-
fattningar som finns inom företaget, genomgår medarbetarna  
kontinuerligt kompetensutveckling. Chefer med personalan-
svar och medarbetare ansvarar gemensamt för regelbunden 
kompetens utveckling som är av nytta för företaget.  

 
Kloka beslut i vardagliga situationer  
Under 2016 har arbetet med bolagets värdegrund fortsatt. Våra vär-
deord Förtroende, Enkelhet och Närhet har laddats med mer inne-
börd både ur interna och externa perspektiv. Värderingar ska hjälpa 
oss hålla rätt riktning och bidra till att kloka beslut fattas i vardagliga 
situationer, i möten med kunder och under arbetsdagar tillsam-
mans. I våra verksamheter är alla medarbetarna med i arbetsplats-
träffar och arbetsledningen utbildas kontinuerligt i ledarskap och 
projektledning. Att skapa delaktighet gör att vi alla har lätt att göra 
rätt. Som stöd för personalen har vi under 2016 påbörjat arbetet 
med ett nytt PA-lönesystem samt en personalhandbok. 

Utmanande arbetsmiljö  
Medarbetare som trivs på jobbet är en förutsättning för framgång. 
Därför arbetar vi löpande med frågor som rör arbetsmiljö och 

hälsa. Vi har valt att, som en del i ledningssystemet, integrera även 
arbetsmiljö. Ledningssystemet följer Arbetsmiljöverkets standard 
AFS:2001:1. Vi arbetar också proaktivt avseende hälsa bl a genom 
att erbjuda vår personal friskvårdsbidrag. 

   

 
Från säck till kärl  radikal förbättring  
2016 startade arbetet med införandet av ett nytt insamlingssystem 
i Lysekil. Arbetsmiljön för vår insamlingspersonal förbättras radikalt, 
då man går från säck till kärl. För att förbättra arbetsmiljön ute hos 
kund för våra chaufförer har vi även arbetat med att ta fram en 
informationsfolder för slamkunder.

3 SNABBA FRÅGOR TILL VÅR 
AFFÄRSOMRÅDESCHEF LARS TORGERSSON  
Lars Torgersson är ny medarbetare på Rambo och tjänstgör  
som affärsområdeschef inom avfallsbehandling sedan 17  
okt ober 2016.  De senaste 25 åren har han arbetat med bank, 
finans och försäkringar. 

 
Vad fick dig att byta bransch?  
Avfallshantering är en spännande bransch med stora utveck-
lingsmöjligheter. Min närmaste utmaning är att förstå komplexi-
teten i vår avfallshantering och försöka hitta bästa avsättning för 
utsorterat material.  Jag ser Rambos uppdrag som en viktig del i 
det lokala miljöarbetet samtidigt som vi är en del av det globala.       
 
Vi kan alla se att vår jord förändras och påverkas av vårt sätt att 
leva och konsumera. Det känns bra och naturligt att bidra både 
på jobbet och i vardagen. 
 

Vilket är ditt första intryck av  
Rambo och vad vill du tillföra?  
Jag upplever en stolthet bland personalen. Mina medarbetare 
pratar om sin vardag och sina arbetsuppgifter med ett enga-
gemang och känslan av att vi gör skillnad. Dessutom är alla 
positiva och hjälpsamma och kommer med kreativa förslag   
på förbättringar. 
 
Jag har arbetat med ledarskap i över 20 år och nu jag vill 
utveckla det som redan är bra i Rambo. Min ambition är flytta ut 
fler beslut i den dagliga verksamheten och få medarbetarna att 
känna sig ännu mer delaktiga och få dem att växa som individer.  

 
Utse en miljöhjälte!  
Jag är mycket för det lilla och det man kan påverka i vardagen. 
Mina miljöhjältar är alla som bidrar efter bästa förmåga till en 
miljövänlig värld!

Engagerade medarbetare 
i unik miljö

Nyckeltal personal

Antal anställda  2016 2015   2014
Tillsvidareanställda  66 66  70
     – varav kvinnor 22 22  22
     – varav män 44 44  48
Visstidsanställda  17 16 21

Medelålder, år 47 47  46
Personalomsättning, % * 9,1 10 5,7
Sjukfrånvaro, % 3,8 4,4  -
varav långtidssjukfrånvaro, % ** 19,8 43 -

* Det lägsta antalet av de som börjat resp. slutat under året i relation till 
 antalet anställda under föregående år.  

** Långtidssjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro som 
 pågått i 60 kalenderdagar eller mer. Långtidssjuka 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) är ett aktiebolag som 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

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, tkr 153 142 156 456 151 050 155 342 162 488

Resultat e fin. poster, tkr 9 876 7 275 1 219 1 235 6 283

Resultat i % av nettooms. 6,4 4,7 1,0 0,8 3,9

Justerat eget kapital, tkr 81 516 74 154 68 820 68 158 66 382

Balansomslutning, tkr 159 570 127 338 124 685 119 132 113 469

Soliditet, % 51 58 55 57 59

Medeltalet anställda 71 69 73 70 51

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 regelbundna 
kontakter och tillsynsbesök från länsstyrelsen och andra myndig-
heter håller Rambo kontinuerlig kontroll på att tillstånden är 
aktuella och relevanta för företagets verksamhet samt att avsikten i 
tillstånden efterlevs. 
  Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade, men 
utfärdades för relativt många år sedan och därför föreligger behov 
av omprövning. I december 2016 lämnades en tillståndsansökan 
enligt miljöbalken in till länsstyrelsen för Siviks avfallsanläggning. 
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 Hogenäs 
innebär en förändring av verksamheten, vilket också kommer inne-
bära att nya tillstånd behövs även för dessa anläggningar. Som ett 
första steg kommer dock endast kontrollprogrammen för respek-
tive anläggning att förnyas. Arbetet med nya kontrollprogram har 
påbörjats.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
I oktober 2015 antogs nya avfallsföreskrifter av kommunfullmäktige 
i Lysekils kommun. De nya avfallsföreskrifterna innebär införande av 
ett nytt insamlingssystem i kommunen. Det nya insamlingssystemet 
löser tidigare arbetsmiljöproblem och skapar goda förutsättningar för 
att uppfylla framtida miljömål. Införandet är indelat i fem etapper och 
började i januari 2016. Under året har två etapper genomförts och 
den sista etappen förväntas vara klar i juni 2018. Samtidigt har förslag 
till nya avfallsföreskrifter och nytt insamlingssystem för Munkedal, 
Sotenäs och Tanums kommuner utarbetats. Beslut kommer att fattas 
i respektive kommuns fullmäktige under våren 2017. 
  Under 2016 har Rambo tillsammans med ägarkommunerna drivit 
projekt kring avloppsreningsverksslammets framtida hantering. 
Under de senaste åren har slammet används vid sluttäckning av 
ägarkommunernas deponier, men efter att Hogenäs avfallsanlägg-
ning är färdigsluttäckt under 2017 måste slammet hanteras på annat 
sätt. Projektet arbetar med två parallella lösningar, en långsiktigt 
hållbar lösning och en kortsiktig hantering innan den långsiktiga kan 
realiseras. 
  En ny affärsplanplan har arbetats fram under året. I arbetet har 
ny vision och nya övergripande målområden tagits fram. Den nya 
affärsplanen antogs, tillsammans med budget, av bolagsstämman i 
december 2016.  
  Under året har öppettiderna på några av bolagets återvinnings-
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centraler utökats. Bland annat har lunchöppet under högsäsong 
testats med gott resultat på Sivik och Hogenäs avfallsanläggningar. 
Skaftö återvinningscentral har nu liksom Hamburgsund återvin-
ningscentral öppet två dagar i veckan under lågsäsong och tre dagar 
i veckan under högsäsong. Rambo arbetar fortsatt för fler lösningar 
kring utökade öppettider. 
  Som ett fortsatt steg för ökad service påbörjades under året  
arbetet med ny hemsida. 2017 kommer Mina sidor för hushålls-
kunder och företag lanseras. 
  I processen med det nya tillståndet för Siviks avfallsanläggning har 
WWT-slammets framtida hantering utretts och resulterat i att Rambo 
kan använda detta material för sluttäckning. Det innebär att den 
avsättning som under flera år gjorts för eventuella framtida kostnader 
för behandling och hantering av slammet, nu kan konstateras bli 
mycket lägre. 

Resultat och ställning 
Rambo finansierar verksamheten med taxor och ersättningar.  
För avfall som mottagits på anläggningarna har Rambo differen-
tierade priser avsedda att premiera källsortering. Priserna varierar 
beroende på avfallsslag. 
  Resultat efter finansiella poster uppgår till 9 876 tkr. Återföring 
av avsättning för WWT-slam påverkar resultatet positivt med  
6 277 tkr. Markanläggningar och inventarier har utrangerats och 
avyttrats under året med nettoeffekt på -832 tkr. Ökade intäkter 
för inkommande avfall och en ökad kostnadsmedvetenhet inom 
bolaget påverkar resultatet positivt och väger upp kostnader av 
engångskaraktär. Årets investeringar uppgår till 18 629 tkr. För att 
möta investeringarna kopplade till det nya insamlingssystemet i 
Lysekil har ett lån om 11 300 tkr upptagits under året. Soliditeten 
är fortsatt god och uppgår till 51 procent. 
  I Rambos resultat ingår resultatet från bolagets ägarkommuners 
kommunala renhållningskollektiv. Tillsammans har kollektiven ett 
upparbetat överskott om 6 612 tkr före skatt. Överskottet fördelas 
enligt nedan:

 
Lysekil: -1 046 tkr 
Sotenäs: 412 tkr 
Munkedal: 526 tkr 
Tanum:  6 720 tkr

 
Överskotten kommer renhållningskollektiven till del framöver,  
efter som tidigare upparbetade överskott ska återföras till 
 respektive renhållningskollektiv. Underskottet i Lysekil är planerat 
och beror på höga kostnader i samband med införandet av nytt 
insamlingssystem.

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Implementeringen av det nya insamlingssystemet i Lysekils  
kommun fortsätter under 2017 och innebär fortsatta investeringar  
i fordon och kärl. Beslut kring nya avfallsföreskrifter i Munkedal,  
Sotenäs och Tanum kommer att ge Rambo förutsättningar för pla-
nering av införande av kommunernas framtida insamlingssystem.    
  Arbetet med bolagets nya affärsplan kommer att fortgå.  
Målarbetet i affärsplanen utgår från att alla i organisationen är  
delaktiga i arbetet. Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen 
kan vara delaktig och vad hen dagligen tillför genom sin arbets-
insats för att Rambo ska kunna nå de övergripande målen.  
  I samband med regeringsförklaringen i oktober 2014 gavs en 
tydlig bild av regeringen att kommunerna ses som en viktig del för 
att kunna öka återvinningen och nå de uppsatta målen. Frågan om 
insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper har diskute-
rats under många år. Många utredningar har gjorts, den senaste av-
lämnades till regeringen i mars 2015. Miljöministern presenterade i 
början av 2017 regeringens tankar på nya avfallsregler. Ambitionen 
är att skapa en bred politisk överenskommelse, med syftet att 
skapa en helhetslösning som utöver insamling av förpackningar 
och  returpapper berör insamling och återvinning av hushållsavfall i 
stort, textilavfall, matavfall m.m. Arbetet i regeringskansliet kommer 
att konkretiseras efterhand under våren 2017 varvid mer detaljer 
kring förslagen kommer att bli kända. 
  Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsrenings-
verksslam kommer att fortsätta. På lång sikt utreds möjligheten att 
kunna ta hand om slammet lokalt genom att utnyttja regionala 
förutsättningar och ta fram en hållbar process där fosfor återvinns 
från slammet och kan återföras till jordbruket. 
  Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, 
till svenska förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i 
att mottagningsavgiften för hushålls- och verksamhetsavfall ökar. 
Prognosen pekar på fortsatt ökade kostnader. I juni 2016 tillsatte 
regeringen en utredning om hur avfallsförbränning och avfallsim-
port påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel samt bransch-
specifika förhållanden. Bland annat kommer behovet av att införa 
skatt på förbränning av avfall utredas och presenteras 1 juni 2017. 
Utredningen ska även kopplas till EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.  
  Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar 
och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att iden-
tifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella 
risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är 
kommunägt.

ÅRSREDOVISNING 2016
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Not 2016 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 153 141 765 156 456 282

Övriga rörelseintäkter 733 202 1 666 498

153 874 967 158 122 780

Rörelsens kostnader

Förnödenheter och övriga externa kostnader 3, 4 -92 038 295 -100 328 451

Personalkostnader 5 -40 431 039 -40 169 629

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -10 352 324 -10 257 203

Övriga rörelsekostnader -1 223 352 -211 573

-144 045 010 -150 966 856

Rörelseresultat 9 829 957 7 155 924

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fodringar som  
är anläggningstillgångar 0 420
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 96 181 121 064

Räntekostnader och liknande resultatposter -50 434 -2 098

45 747 119 386

Resultat efter finansiella poster 9 875 704 7 275 310

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -2 447 000 -2 235 000

Återföring från periodiseringsfond 1 964 334 1 664 472

Förändring av avskrivningar utöver plan -2 441 000 -385 000

-2 923 666 -955 528

Resultat före skatt 6 952 038 6 319 782

Skatt på årets resultat 6 -1 615 710 -1 475 830

ÅRETS RESULTAT 5 336 328 4 843 952

RESULTATRÄKNING

  Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
 Aktiekapital eget kapital resultat eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 550 000 15 960 000 37 351 720 4 843 952 42 195 672

Resultatdisposition 
enl. beslut av årsstämma   4 843 952 -4 843 952 0

Utdelning till aktieägare   -255 000  -255 000

Årets vinst    5 336 328 5 336 328

Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 41 940 672 5 336 328 47 277 000 

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 41 940 672
årets vinst 5 336 328
 47 277 000
 
Styrelsen föreslår att 
till aktieägarna utdelas 255 000
i ny räkning överföres 47 022 000
 47 277 000
 
Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redo-
görelse: Utdelningen utgör mindres 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  
tilläggsupplysningar.  

Verksamheten och det kommunala syftet
Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess in  vånare miljöriktig 
avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På avfalls-
anläggningarna till handahålls 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  
underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande  
beslut om renhållningsordning, avfallsplan och renhållningstaxa.

Förändringar i eget kapitalt
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TILLGÅNGAR Not 2016 2015

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 7 29 902 888 31 389 178

Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 498 348 532 608

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 33 892 535 26 932 848

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 10 1 597 815 99 195

65 891 586 58 953 829

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 200 689 207 889

Summa anläggningstillgångar 66 092 275 59 161 718

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Elcertifikat 40 425 0

40 425 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 596 142 23 036 358

Skattefordringar 207 341 347 221

Övriga fordringar 2 594 389 822 410

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 10 277 587 7 041 293

37 675 459 31 247 282

Kassa och bank

Kassa och bank 55 761 636 36 929 212

Summa omsättningstillgångar 93 477 520 68 176 494

SUMMA TILLGÅNGAR 159 569 795 127 338 212

BALANSRÄKNING

ÅRSREDOVISNING 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016 2015

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13, 19 2 550 000 2 550 000

Reservfond 15 960 000 15 960 000

18 510 000 18 510 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 41 940 672 37 351 720

Årets resultat 5 336 328 4 843 952

47 277 000 42 195 672

Summa eget kapital 65 787 000 60 705 672

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 14 8 339 000 7 856 334

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 11 826 000 9 385 000

Summa obeskattade reserver 20 165 000 17 241 334

Avsättningar

Övriga avsättningar 15 5 705 000 11 981 500

Summa avsättningar 5 705 000 11 981 500

Långfristiga skulder

Övriga skulder 16 11 300 000 0

Summa långfristiga skulder 11 300 000 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 401 898 10 281 984

Övriga skulder 30 009 326 14 806 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 10 201 571 12 321 472

Summa kortfristiga skulder 56 612 795 37 409 706

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 159 569 795 127 338 212

BALANSRÄKNING

ÅRSREDOVISNING 2016
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Den löpande verksamheten Not 2016 2015

Rörelseresultat 9 829 957 7 155 924

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 4 909 277 10 345 614

Erhållen ränta m.m. 96 181 121 064

Erlagd ränta -50 434 -2 098

Betald inkomstskatt -1 475 830 -186 564

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

13 309 151 17 433 940

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -40 425 0

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -1 559 784 -2 977 251

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -5 008 273 1 000 516

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 6 119 914 -5 821 371

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 13 083 175 1 988 886

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 903 758 11 624 720

Investeringsverksamheten

Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet 8 0 -183 408

Förvärv av byggnader och mark 7 -1 480 020 -5 618 170

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -15 650 673 -11 264 340

Försäljning av maskiner och andra tekniska anläggningar 505 779 4 086 159

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 10 -1 498 620 2 764 467
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar 0 420

Försäljning av långfristiga värdepapper 11 7 200 12 510

Kassaflöde från investeringsverksamheten 18 116 334 10 202 362

Finansieringsverksamheten

Upptagna långfristiga lån 11 300 000 0

Utbetald utdelning -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 045 000 255 000

Förändring av likvida medel 18 832 424 1 167 358

Likvida medel vid årets början 36 929 212 35 761 854

Likvida medel vid årets slut 55 761 636 36 929 212

KASSAFLÖDESANALYS

ÅRSREDOVISNING 2016

Not 1  |  Redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värde-
papper, kundfordringar och övriga fordringar och leverantörsskulder. Instru-
menten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 
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.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för trans-
aktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
för fallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska åter-
betalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. Innehaven 
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis 
till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda insatser. I efterföljande 
redovisning redovisas andelarna till anskaffningsvärde med bedömning av 
om nedskrivningsbehov föreligger.

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade  
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbe-
talningar. 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.
 
Elcertifikat
Elcertifikat som tilldelats bolaget från Energimyndigheten för produktion av 
förnyelsebar el klassificeras som en immateriell omsättningstillgång, då de 
kommer att lösas in eller avyttras kommande år.

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.  
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper och övriga 
enskilda anläggningstillgångar 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 tillförlitligt 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 2016

NOTER
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Not 7  |  Byggnader och mark 20161231 20151231

Ingående anskaffningsvärde 54 061 678 48 443 508
Inköp 1 480 020 5 618 170
Försäljningar/utrangeringar -1 660 108 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 881 590 54 061 678

Ingående avskrivningar -22 672 500 -20 434 686

Omklassificeringar 978 461 0
Årets avskrivningar -2 284 663 -2 237 814
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 978 702 -22 672 500
Utgående redovisat värde 29 902 888 31 389 178

Redovisat värde byggnader 6 780 633 7 195 660
Redovisat värde markanläggningar 22 405 925 23 477 188
Redovisat värde mark 716 330 716 330

29 902 888 31 389 178

Not 8  |  Nedlagda kostnader
på annans fastighet

20161231 20151231

Ingående anskaffningsvärde 685 229 501 821
Inköp 0 183 408
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 685 229 685 229

Ingående avskrivningar -152 621 -121 229
Årets avskrivningar -34 260 -31 392
Utgående ackumulerade avskrivningar -186 881 -152 621
Utgående redovisat värde 498 348 532 608

 

Not 10  |  Pågående nyanläggningar 20161231 20151231

Ingående anskaffningsvärde 99 195 2 863 662
Inköp 1 498 620 75 433
Omklassificeringar 0 -2 839 900
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 597 815 99 195
Utgående redovisat värde 1 597 815 99 195

Not 11  |  Andra långfristiga värdepappersinnehav 20161231 20151231

Nom. värde Antal Antal
SI-vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769600-8742 1 400 42 35 700 42 39 900
Lys-Vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769607-8836 3 400 15 51 000 15 51 000
Sivik III Koop ek för, Lysekil, org nr 769604-7617 2 547 30 38 989 30 41 989
Älvsborgsvind AB, Alingsås, org nr 556508-4448 10 7 500 75 000 7 500 75 000

200 689 207 889

Ingående anskaffningsvärde 207 889 220 399
Återbetalda insatser -7 200 -12 510
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 200 689 207 889

Not 9  |  Maskiner och andra 
tekniska anläggningar

20161231 20151231

Ingående anskaffningsvärde 88 854 454 88 588 659
Inköp 15 650 673 11 264 340
Försäljningar/utrangeringar -3 657 292 -10 998 545
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 847 835 88 854 454

Ingående avskrivningar -61 921 606 -61 698 584
Försäljningar/utrangeringar 2 999 707 7 764 975
Årets avskrivningar -8 033 401 -7 987 997
Utgående ackumulerade avskrivningar -66 955 300 -61 921 606
Utgående redovisat värde 33 892 535 26 932 848

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3  |  Leasingavtal 
- Operationell leasing leasetagare

2016 2015

Under året har företagets leasingavgifter 
uppgått till 791 073 1 510 486

Not 4  |  Ersättning till revisorer 2016 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 157 000 102 668
Övriga tjänster 26 255 273 475

183 255 376 143

Not 2  |  Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Bolaget gör 
uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
 redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitions-
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Avsättningen för slutligt omhändertagande av WWT-slam är baserad på 
inmätta mängder befintligt slam, behovet av åtgärder för hantering av 
slammet och kostnaderna för detta. Kalkylen har granskats av extern part, 
som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. En nedskrivning av 
avsättningen har därefter gjorts.

Not 5  |  Personal 2016 2015

Medelantal anställda

Medelantal anställda har varit 71 69
varav kvinnor 18 16

varav män 53 53

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader  har 
utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 1 148 007 1 123 019
Pensionskostnader 196 624 199 833

1 344 631 1 322 852
Övriga anställda:
Löner och ersättningar 26 807 326 26 974 596
Pensionskostnader 1 700 303 1 699 187

28 507 629 28 673 783
Sociala kostnader 9 330 078 9 105 083
Summa styrelse och övriga 39 182 338 39 101 718

Antal styrelseledamöter 8 8
varav kvinnor 1 1

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1
varav kvinnor 0 0

 

Not 6  |  Skatt på årets resultat 2016 2015

Aktuell skatt -1 615 710 -1 475 830

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 6 952 038 6 319 782

Skattekostnad (22,00%) -1 529 448 -1 390 351
Ej avdragsgilla kostnader -78 769 -76 734
Ej skattepliktiga intäkter 630 1 674
Schablonintäkt periodiseringsfond -8 123 -10 419

-1 615 710 -1 475 830

I bolagets redovisning utgörs leasingen i all väsentlighet av leasade bilar 
och arbetsmaskiner. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp.

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
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Not 12  |  Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

20161231 20151231

Förutbetalda hyreskostnader 59 774 84 324
Förutbetalda leasingavgifter 76 480 104 313
Förutbetalda försäkringspremier 414 695 51 142
Övriga förutbetalda kostnader 813 244 1 100 756
Upplupna intäkter 8 913 394 5 700 758

10 277 587 7 041 293

ÅRSREDOVISNING 2016 ÅRSREDOVISNING 2016

Lysekil den 24 februari 2017

 Ralf Olofsson  Lars Johansson
 Styrelsens ordförande  Verkställande direktör

 Clas-Åke Sörkvist Birgitta Albertsson Håkan Hansson
 

 Bo Ericson Sebastian Myrström Said Lundin

Tomas Andreasson

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2017

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och 
interna kontroll har avgivits den 27 februari 2017

 Anita I Andersson Veikko Larsson
 Lekmannarevisor Lysekils kommun Lekmannarevisor Sotenäs kommun

 Claes Hedlund Anita Älgemon
 Lekmannarevisor Munkedals kommun Lekmannarevisor Tanums kommun

Not 13  |  Upplysningar
om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 510 5 000,00
Antal/värde vid årets utgång 510 5 000,00

Not 14  |  Periodiseringsfond 20161231 20151231

Periodiseringsfond, taxering 2011 0 1 964 334

Periodiseringsfond, taxering 2012 1 400 000 1 502 000

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 2 235 000

Periodiseringsfond 2016 2 447 000 0

8 339 000 7 856 334

Not 16  | Långfristiga skulder 20161231 20151231

Skulder till kreditinstitut 11 300 000 0
Amortering inom 2 till 5 år 5 650 000 0

Amortering efter 5 år 5 650 000 0

Not 17  | Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

20161231 20151231

Upplupna löner 177 174 305 397
Upplupna semesterlöner 1 855 482 2 002 148
Beräknade upplupna 
arbetsgivaravgifter 638 661 725 031
Beräknad upplupen löneskatt 460 195 460 702
Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 7 070 059 8 828 194

10 201 571 12 321 472

Not 15  |  Avsättningar 20161231 20151231

Avsättning för slutligt
omhändertagande av WWT-slam 5 705 000 11 981 500

Not 18  |  Justering för poster 
som inte ingår i kassaflödet

20161231 20151231

Avskrivningar 10 352 324 10 257 203
Vinst vid försäljning av materiella och 
immateriella anläggninstillgångar -389 899 -1 064 162
Vinst vid försäljning av materiella och 
immateriella anläggninstillgångar 1 223 352 211 573
Avsättningar -6 276 500 941 000

4 909 277 10 345 614

Not 20  |  Ställda säkerheter 20161231 20151231

Företagsinteckningar 6 000 000 6 000 000
varav i eget förvar 6 000 000 6 000 000

Not 23  |  Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Justerat Eget kapital
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 22%
(26,3% för 2012).

Not 21  |  Eventualförpliktelser 20161231 20151231

Evenualförpliktelser 0 0

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 41 940 672
årets vinst 5 336 328

47 277 000
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 255 000
i ny räkning överföres 47 022 000

47 277 000

Not 19  |  Disposition av vinst eller förlust

Not 22  |  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.
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Till fullmäktige i: 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Tanums kommun 

Till årsstämman i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (RAMBO) 
org. nr. 556211-9007 

Granskningsrapport för år 2016 
Vi, av fullmäktige i Lysekils kommun respektive, Munkedals kommun, Sotenäs kommun och 
Tanums kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Regional avfallsanläggning i mellersta 
Bohuslän AB (RAMBO):s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utfö1is enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. Som sakkunnigt biträde har vi anlitat KPMG 
AB. 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Lysekil 2017-02-27 

Veikko rsson 
rl. 

tt, � t1!rtmm,
Anita Älgemon 



38 39RAMBO AB   |   Årsredovisning 2016 RAMBO AB   |   Årsredovisning 2016

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 29 april 2016 i Munkedals 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.

BOLAGSSTYRNING

Bolagets säte
Bolaget har sitt säte i Lysekils kommun.

Styrelse
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Rambo och ska förvalta 
företagets 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 ord förande var tredje mandatperiod. 
  Styrelsen ska, utöver konstituerande sammanträde,  
sammanträda minst fyra gånger per år. Under 2016 samman - 
trädde styrelsen sju gånger. 

Urval av frågor behandlade av styrelsen  
under verksamhetsåret
Under året har styrelsen bland annat behandlat följande frågor
 
• Finansiering för det nya insamlingssystemet i Lysekil i enlighet  
  med tidigare stämmobeslut. 

• Investeringsbeslut kopplade till investeringsbudget 2016. 

• Beslut om förslag till affärsplan att presentera för bolagsstämman.
 
Samtliga styrelsebeslut redovisas i styrelsens beslutslogg.

Verkställande direktör
VD:s uppdrag framgår av VD-instruktionen. Rambos VD leder 
verksamheten och är föredragande i styrelsen men ingår inte 
som ledamot. 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 arbetsmiljö-
certifierat enligt AFS 2001:1.
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STYRELSE OCH REVISORER

Ralf Olofsson (Opol) 
Styrelseordförande
Lysekil
Född:1948
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: vice ord-
förande Buss i Väst AB   

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,  
ledamot Sotenäs vatten AB

Håkan Hansson (L) 
Sotenäs
Född: 1950
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Ersättare  
kommunstyrelsen,
ledamot Sotenäs vatten AB

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

STYRELSE OCH REVISORER

STYRELSESUPPLEANTER

LEKMANNAREVISORER

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

AUKTORISERAD REVISOR

Lars Setterberg (M), Lysekil Claes-Göran Strömvall (L), 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 Anita Älgemon (S), Tanum

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

Rune Rodin (S),  Sotenäs Jan Qvillby (C), Tanum

Lars Johansson

Peter Sjöberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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RAMBO AB | Södra  Hamngatan 6, 453 80 Lysekil
Tel: 0523 - 66 77 00 | Fax: 0523 - 151 59 | kundservice@rambo.se
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