
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

2017ÅRSREDOVISNING



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

1 521 st hushåll har nu del i gemensam-
ma kärlskåp, Rambos satsning för bättre 
arbetsmiljö.

År 2017 i korthet

Vid årsskiftet 2016/2017 
hade Rambo 66 tillsvidare-
anställda. 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

33%67%

28%

28 % av våra kunder har hemkompos-
tering av matavfall. (Möjligt i samtliga 
kommuner.)

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

16%

40% 17% 56% 53%
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Vad man än gör, så uppstår avfall. Det är lika sant för kommuner och företag som 
för privatpersoner. Därför behövs Rambo. 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 cirka två femtedelar, medan Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun äger  
drygt en femtedel var.

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

Ändamål  Rambo finns till för att möta behovet av en ekonomisk och miljömässig ändamåls-
enlig resurshushållning 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.

Så länge det finns 
avfall så behövs vi.

Sivik 
Avfallsanläggning  och 
Återvinningscentral, 
Lysekil

Hogenäs 
Avfallsanläggning  och 
Återvinningscentral, 
Sotenäs

Lönndal Skaftö 
Återvinningscentral, Lysekil

Malmön 
Återvinningscentral, Sotenäs

Hamburgsunds 
Återvinningscentral, Tanum

Hästesked 
Avfallsanläggning  och 
Återvinningscentral, Munkedal

Tyft
Avfallsanläggning  och 
Återvinningscentral, Tanum
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Lars Johansson
Verkställande direktör

 I vår vision säger vi att 
det inte finns några sopor – 
utan resurser som vi tar om 

hand och förädlar. 

År 2017 har varit ett riktigt spännande år för oss. Våra ägar-
kommuner Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Tanum beslöt 
sig för att utjämna ägandet i Rambo då Lysekil tidigare varit 
största ägare. Lysekil har nu sålt aktier till övriga ägare så 
att var och en äger 25 % från och med 1/1-2018. Detta är ett 
viktigt steg som förstärker ägarkommunernas roller i Rambo.
 I Lysekils kommun har etapp 3 och 4 av införandet av 
det nya insamlingssystemet för hushållsavfall färdigställts 
under 2017. Den femte och sista etappen i Lysekil kommer 
att genomföras under första halvåret 2018. Detta betyder 
att vi har gått från ett omodernt system med säckhantering 
till ett mycket modernt system med ökad återvinning, god 
service och bra arbetsmiljö. Vi har passat på att lösa tidigare 
arbetsmiljöproblem och skapa goda förutsättningar för 
att uppfylla framtida miljömål vilket också leder till ett mer 
hållbart samhälle och en långsiktigt hållbar ekonomi. I våra 
övriga ägarkommuner Munkedal, Sotenäs och Tanum har 
beslut fattats i respektive kommunfullmäktige om att införa 
nya insamlingskoncept för hushållsavfall liknande modellen 
i Lysekil. Det som kvarstår är att respektive fullmäktige ska ta 
beslut om framtida taxa för dessa system under våren 2018.
 Vi har investerat i en balpress för att kunna komprimera 
olika former av återvunnet förpackningsmaterial. Balpressen 
har under 2017 medfört att vi kunde teckna nya avtal med 
Förpackning och Tidningsinsamlingen (FTI) som är ansvariga 
för de återvinningsstationer som finns utplacerade i våra 
kommuner. Som ett led i detta har vi kunnat reducera 
antalet transporter väsentligt vilket innebär att miljöbelast-
ningen minskar. Samtidigt ser vi att intäkter från dessa ma-
terial kommer våra hushållskunder till nytta och även stärker 
Rambos konkurrenskraft mot andra avfallsaktörer. 
 Rambo är ett stabilt företag som långsiktigt arbetar med 
att uppnå framtida miljömål för våra ägarkommuner och 
dess invånare och företag. Som stöd i det arbetet finns vårt 
verksamhetssystem som ständigt utvecklas på områdena 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 
Utmaningar
Rambo är kommunernas verktyg för att lyckas med de 
framtida mål som finns för att kunna öka återvinningen och 
nå de uppsatta målen som finns uppsatta nationellt för ökad 
utsortering av matavfall och ökad återvinning.  

Tittar vi längre fram i tiden finns ett antal kommande mål 
inom EU, allt för att vi ska klättra uppåt i avfallshierarkin.
 En av de stora utmaningarna är framtida hantering av 
kommunernas avloppsslam. Slammet är ett avfall och får 
inte spridas hur som helst. De senaste åren har Rambo 
nyttjat slammet för sluttäckning av våra deponier. Under 
2018 kommer deponin på Hogenäs avfallsanläggning att 
ha sluttäckts och vi blir tvungna att hitta andra använd-
ningsområde för slammet. I det korta perspektivet kommer 
Rambo tillsammans med sina ägarkommuner att göra en 
upphandling för att hitta en extern lösning för omhänder-
tagande av avloppsslammet. På lång sikt utreder Rambo 
möjligheten att kunna ta hand om slammet lokalt genom 
att utnyttja regionala förutsättningar och ta fram en hållbar 
process, där näringsämnen som finns i slammet ska kunna 
återföras till jordbruket.

Resan mot framtiden
Rambos vision är: ”Det finns inga sopor! Tillsammans skapar 
vi resurser för framtida generationer.” För att lyckas med det 
måste alla kommuninvånare förändra sitt beteende och bli 
bättre på att återvinna och på så sätt hjälpa till på resan mot 
framtiden. Rambos målarbete utgår från fyra målområden, 
ekonomi, miljö, kund och personal som alla ska hjälpa oss 
att sträva mot visionen. För att göra detta möjligt måste 
alla vara delaktiga i arbetet och arbeta i samma riktning. 
Avfallshantering är en del av infrastrukturen som finns i en 
kommun, den måste fungera och vårt mål är att den skall 
vara enkel och hållbar.  Vi ska se till att mellersta Bohuslän 
är ett föredöme för andra kommuner och regioner i Sverige. 
Våra kommuninvånare ska vara stolta över att vi arbetar med 
dessa frågor, och glöm inte att alla kan vara en miljöhjälte!

Tillsammans 
ska vi lyckas!

DET FINNS INGA SOPOR ! 
TILLSAMMANS SKAPAR VI RESURSER 
FÖR FRAMTIDA GENERATIONER!

Lars Johansson, Verkställande direktör
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 I vår vision säger vi att 
det inte finns några sopor – 
utan resurser som vi tar om 

hand och förädlar. 

Vi har under året tillsammans med Uddevalla Energi, Väst-
vatten, våra ägarkommuner, Strömstad, Preem, Högskolan i 
Borås och Chalmers undersökt möjligheten för att skapa en 
framtida hållbar process för omhändertagande av slam från 
avlopps reningsverk (ARV-slam). Det finns idag ingen långsik-
tig lösning på omhändertagandet av slammet. 
 Under november månad genomfördes en av länsstyrelsen 
godkänd proveldning av 100 ton torkat slam tillsammans 
med biobränsle i en panna hos Uddevalla Energi. Målet är 
att åstadkomma en bra förbränning med låga utsläpp till 
luft och vatten och en aska som har en fosforhalt som är 
hö gre än 5%. Syftet är att utvinna energi ur slammet och 
utvinna fosfor ur askan för att använda som resurs på åker-
mark och där igenom ersätta konstgödsel. Hur processen 
går till finns beskrivet i illustrationen.

Regeringens utredning om förbränningsskatt
2016 tillsattes en utredning som skulle undersöka om 
skatt på förbränning av avfall är ett bra styrmedel för ökad 
återvinning och i så fall lägga förslag om detta. Nu är utred-
ningen klar och regeringens utredare gav slutsatsen att en 
skatt på förbränning av avfall är ett ineffektivt styrmedel. 
Utredningen fick ändå i uppdrag att lämna ett konkret lag-
förslag på en förbränningsskatt. Därför föreslås nu en skatt 
träda i kraft 1 januari 2020. 

Naturvårdsverket - Nationell avfallsplan  
och avfallsförebyggande 
Naturvårdsverket har under 2017 arbetat fram ett förslag 
till reviderad avfallsplan som nu remissas. Det långsiktiga 
målet är en cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår och där 
resurser behålls i kretsloppet. Idag utnyttjas 60 procent av 
världens ekosystem på ett icke hållbart sätt och de varor 
vi köper bör utformas så att de är hållbara, reparerbara, 
möjliga att återanvända och slutligen kan materialåtervin-
nas. EU:s avfallsdirektiv lyfter fram avfallshierarkin som den 
prioriteringsordning för lagstiftning och politik som med-
lemsstaterna ska ha avseende förbyggande och hantering 
av avfall och är det direktiv som styr vår verksamhet.

Producentansvaret i svensk lagstiftning har bidragit till att 
en stor andel av förpackningsavfallet idag samlas in och 
materialutnyttjas. Det finns dock en betydande potential att 
öka utsorteringen, framförallt av papper och plast. Dessa 
fraktioner finns både i hushållens restavfall och i blandat 
avfall från verksamheter. Plockanalyser visar att mer än 60 
procent av avfallet från hushållen som idag går till avfallsför-
bränning skulle kunna materialåtervinnas. Drygt 30 procent 
av innehållet i restavfallet består idag av förpackningar och 
tidningar.

Kommunernas avfallsplaner
Sedan 1991 ska alla kommuner, enligt miljöbalken, ha en 
avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och som anger 
vilka åtgärder som behövs för att hantera respektive avfall 
på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Planen ska an-
tas av kommunfullmäktige. Den nuvarande gemensamma 
avfalls planen för Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum an-
togs 2008 och ska nu revideras. Sotenäs kommun påbörjade 
under året arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för sin 
kommun. 
 Vilka uppgifter en avfallsplan ska innehålla regleras av 
Naturvårdsverket t. ex. ska mål, åtgärder och styrmedel för 
att förebygga och hantera avfall beskrivas. Nytt är att planen 
nu också ska beskriva hur kommunen avser före bygga och 
åtgärda nedskräpning. Föreskrifterna har också komplette-
rats med krav på att bedöma behovet av ändringar i insam-
lingssystem och anläggningar för att han tera de framtida 
förändrade avfallsflödena.

 

Ny process återför 
fosfor till åkermark

Vår minsta slambil kan ta sig fram på 
många små vägar i vårt område. OMVÄRLD OCH MARKNAD
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Processöversikt för framtida 
hållbar slamhantering



Hemsortering – 
ett system för alla
I Lysekil har vi bara en etapp, Skaftö, kvar innan hela kom-
munen gått över till det nya systemet med bland annat 
Hemsortering i fyrfackskärl som valbart abonnemang. 
Hittills har 2 160  (67%) av de boende vid farbar väg för fyr-
facksfordon valt Hemsortering i fyrfack. Under 2017 lämnade 
de hushåll som då kommit igång 230 ton matavfall, 72 ton 
tidningar och 10 ton metall till återvinning. Enbart 1 641 fast-
igheter har inte kunnat erbjudas Hemsortering i fyrfackskärl 
hemmavid på grund av fastighetens placering, kunden kan 
dock senare själv välja att flytta fram sina kärl till farbar väg 
för att kunna välja abonnemanget.
 Samtidigt har vi arbetat mycket med att lösa servicen för 
boende i trånga områden i alla våra ägarkommuner med 
dålig arbetsmiljö för vår personal. Sammanräknat har nu 1 
854 hushåll del i gemensamma kärlskåp. 

Ny web med hög tillgänglighet
I maj publicerades den nya hemsidan med enkel sökfunk-
tion, talande text, översättning och snabblänkar till den 
mest efterfrågade sidan om öppettider på återvinnings-
centralen. Sidan har klickbara kartor med direktinformation 
kring centralens öppettider, adress och möjlighet till väg-
beskrivning från din position. Under året har vi också infört 
chat på hemsidan, ett meddelandefönster poppar upp när 
kunden besöker www.rambo.se. 

Kanalen är ett ytterligare steg för ökad service till kund, 
särskilt under högsäsong då det kan ta tid att komma fram 
per telefon. 
Som komplement finns också en frågor/svar-funktion, som 
besvarar vanliga frågor utanför kontorstid. Nästa projekt för 
att öka service mot kund är en app till din smartphone med 
den viktigaste informationen samlad kring din fastighet, 
samt notiser som påminnelse om tömning. Vi arbetar just nu 
mycket för att möta efterfrågan från kunder om att kunna 
utföra sina val online och få hjälp och information dygnet 
runt.

Avbruten upphandling av  
insamlingsuppdrag
Under sommaren genomfördes en upphandling av insam-
lingsuppdraget för Munkedal, Sotenäs och Tanums kom-
muner. Då endast ett anbud inkom, med en betydligt högre 
prisbild än förväntat, beslöt ägarkommunerna att avbryta 
upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Man 
beslutade också att genomföra en ny upphandling under 
början av 2018 med två alternativ. Det första alternativet 
innebär insamling av hushållens källsorterade sopor i 4-fack-
skärl, så som beslutats i kommunernas avfallsföreskrifter. 
Det andra alternativet innebär insamling enbart av matavfall 
och restavfall.

Slam till Tanums kommuns  
hygieniseringsanläggning
Under vintern har 2016 års slam från slutna tankar hygieni-
serats på Orrekläpp och under våren återförts till jord-
bruksmark med gott resultat. Anläggningen, som rymmer 
1200 kbm, har återigen fyllts upp med nytt slam som efter 
hygiensiering kommer återföras jordbruksmark under 2018. 
På detta sätt har näringsämnena kväve och fosfor från wc-
vattnet kunnat återföras till lokal åkermark.

467 kg
ÅR 2016 GAV VARJE SVENSK UPPHOV TILL 467 KG 
HUSHÅLLSAVFALL, INKLUSIVE GROVAVFALL.  
34,6 % AV DETTA GICK TILL MATERIALÅTERVINNING, 
16,2 % TILL RÖTNING/KOMPOSTERING, 48,5 % TILL 
FÖRBRÄNNING OCH 0,7 % TILL DEPONERING. 

Det här är Emil och Sandra Löfvall med 
barnen Thea (3) och Leo (5). Nyinflyttade 
i Brastad, Lysekils kommun. De har valt 
abonnemanget Hemsortering i fyrfacks-
kärl och har två kärl hemma på sin tomt 
där de kan sortera 10 olika material till 
återvinning i olika fack. Enligt Avfall 
Sveriges kartläggning är det sopsystem 
du har valt avgörande för hur mycket för-
packningar och matavfall du sorterar ut 
från soppåsen till återvinning. Kundsam-
ordnare Maria ställde några frågor om 
vad de tycker om Hemsortering.

Varför valde ni  abonemanget
Hemsortering i fyrfack? 
För att göra vardagen enklare. Det är ju 
väldigt smidigt att kunna sortera allt precis 
utanför dörren.

Är ni nöjda, och får ni plats?
Vi är jätte nöjda och tycker att kärlen har allt 
man behöver för en smidig sortering. Vi var 
lite fundersamma, i och med att vi hade två 
blöjbarn när vi flyttade hit, på om vi skulle 
få plats. Men det funkade!

Har ni källsorterat tidigare?
Ja, men det var ett mycket större projekt. Vi samlade 
t.ex. alla förpackningar hemma i en skrubb och sen när 
man väl åkte till återvinningen så hade man samlat så 
mycket att det i princip fyllde hela bagaget.

Vad tycker ni om kostnaden?
Vi tycker att priset är väldigt bra om man jämför med 
vad man får. Även om det kanske är något dyrare än i 
andra kommuner så har man ju inte samma möjlighet 
till sortering där. Vi tror absolut att fler hade sorterat 
mer om man hade kunnat få fyrfackskärlen.

HEJ FAMILJEN LÖFVALL!
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 I vår vision säger vi att 
det inte finns några sopor – 
utan resurser som vi tar om 

hand och förädlar. 

I vårt arbete att förbättra service mot kund och öka 
kunskapen kring avfallsminimering och återvinning har 
vi under året haft en miljösamordnare placerad hos kund 
heltid. Samarbetet har fallit väl ut och vi ser nu möjlighet 
att erbjuda tjänsten mot andra kunder som en del i avtal 
kring omhändertagande av avfall. I försöket har vi tagit över 
arbetsuppgifter som tidigare legat internt hos kunden. De 
fördelar som skapats genom att ha en miljöarbetare på plats 
är följande:

•   Samordning av transporter (minimerat antalet 
      transporter för bättre ekonomi och miljö)

•   En person - en kontakt skapar enkelhet för 
     kundens personal.

•   Översikt och ansvar för kundens återvinningsgårdar.

•   Daglig kontroll av tömningsbehov.

•   Kvalitetskontroll (bättre sortering och avvikelsehantering).

•   Hantering av ADR - Accord Européen Relatif au Transport  
     International des Marchandises Dangereuses par Route,    
     transport av farligt gods (kostnad och tidsbesparing).

I tjänsten ingår vårt verktyg, verksamhetssystemet EDP 
Future Avfall som miljösamordnaren använder för hante-
ring, samordning och beställning av transporter av avfall. 
EDP Future Avfall samverkar med EDP Mobile, som är ett 
fordonssystem. Systemet finns installerat i de fordon som 
används för uppdraget och underlättar för chaufförer och 
administrativ personal avseende tömningsregistrering av 
container och kärl. EDP Mobile är en del i en helhetslösning 
som ger ett fungerande flöde från det att en tjänst planeras 
och utförs till fakturering i verksamhetssystemet EDP Future. 

Nya kunder och nya lösningar
Under året har flera nya avtal tecknats och tidigare kunder 
har valt att teckna om sina avtal för fortsatt samarbete. För 
att minska transporter och förenkla hanteringen av avfall 
hos kund har komprimerande lösningar testats med gott 
resultat.

Hemsortering - ett koncept för  
mindre verksamheter
Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun tog under 2017 
i respektive kommunfullmäktige beslut om att anta nya 
avfallsföreskrifter. Därmed kommer boende och verksam-
heter i alla fyra ägarkommuner kunna sortera ut matavfall 
till rötning, men där det är lämpligt också kunna ta del av 
systemet Hemsortering i fyrfackskärl. De som väljer tjänsten 
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 konsumtionsbeteendet och generera 
mindre avfall totalt sett. 
 Med de nya avfallsföreskrifterna kan även storkök, 
restauranger och andra verksamheter börja sortera ut sitt 
matavfall till rötning, något som efterfrågas. 
 Mindre verksamheter, bland annat Kustbevakningen, 
har under 2017 testat hemsortering i fyrfackskärl med gott 
resultat. Hemsortering som lösning förenklar arbetet med 
källsortering och för mindre verksamheter kan konceptet 
underlätta vardagen betydligt.

Miljösamordnare 
förenklar för kundJAG ÄR EN DEL AV PROCESSEN OCH 

FÖRSTÅR KUNDENS AVFALLSFLÖDEN, 
SAMORDNINGEN GER BÅDE BÄTTRE 
EKONOMI OCH MILJÖ.
Jan Artursson, Miljösamordnare
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 I vår vision säger vi att 
det inte finns några sopor – 
utan resurser som vi tar om 

hand och förädlar. 

Balmaskin ger nya 
avsättningar

Vi har under året arbetat med att hitta nya kanaler för 
avsättning av de utsorterade återvinningsbara fraktioner 
som hanteras på våra anläggningar. Vi har samtidigt tittat på 
möjliga synergier för förpackningar och tidningar (FNI) som 
samlas in via vårt fyrfackssystem i Lysekils kommun. Som en 
följd av detta arbete har avtal tecknats med flera parter där 
en central del är en balningsmaskin som placerats på Sivik. 
Att själva kunna paketera fraktioner skapar nya, mer effek-
tiva transportmöjligheter och fler parter för avsättning. Den 
förnyade hanteringen av FNI-material ger oss möjlighet att 
få ersättning för de återvinningsbara materialen som samlas 
in i fyrfackssystemet.

Nytt avtal FTI – säkrar material  
på anläggningarna
Ett nytt avtal är med Förpacknings- och Tidningsinsam-
lingen (FTI) och innebär en kraftig reduktion av tidigare 
transporter då materialet nu istället kan hämtas fritt Lysekil. 
Samtidigt kommer våra ersättningsnivåer på FNI materialen 
att öka vilket är mycket positivt för hushållskollektiven.  

Istället för att vi transporterar material för omlastning på 
annan ort står Sivik nu istället som nav för transporter av 
material från våra fyra ägarkommuner.

EU-parlamentets krav - mer återvinning och 
mindre deponering
I mars antog EU-parlamentet ett utkast till nya regler om 
återvinning. År 2030 bör minst 70 % av allt kommunalt 
avfall, från exvis hushåll och småföretag, återanvändas eller 
återvinnas. År 2016 återvanns 50 % av detta avfall i Sverige 
(47 % i EU). 
 För förpackningsmaterial av papper, kartong, plast, glas, 
metall och trä föreslås ett återvinningsmål på 80 procent 
fram till 2030. År 2016 återvann Sverige 69 %.
 Livsmedelsslöseriet inom EU uppskattas ligga på omkring 
89 miljoner ton per år (ca 180 kg per person). Parlamentet vill 
därför införa ett mål att minska detta livsmedelsslöseri med 
30 % fram till 2025 och 50 procent fram till 2030. Parlamentet 
förhandlar nu med EU-rådet om de slutgiltiga reglerna.

Värd för höstmötet i  REVAS
Under hösten kom representanter från ca femton kom-
muner till Lysekil för att delta i nätverket REVAs höstmöte. 
Nätverket träffas för att diskutera avfallsfrågor inom kom-
munala bolag och förvaltningar. I år var vi värd och mötet 
hölls på VANN konferensanläggning i Lysekil. Efteråt gjorde 
man studiebesök på Siviks avfallsanläggning.

Studiebesök av Avfall Sveriges arbetsgrupp 
för kommunikation
Branschorganisationen Avfall Sverige har ett tiotal olika 
arbetsgrupper inom avfallsområdet, allt från förebyggande 
av avfall till slam. Arbetsgruppen Kommunikation samord-
nar kommunikationen för organisationens medlemmar 
och vi stod under 2017 värd för det årliga studiebesöket. 
Fokus var marin nedskräpning och regeringens utredning 
kring kommunalt övertagande av ansvar för insamling av 
förpackningar.

Insamlat material
Vi har under 2017 samlat in totalt 88 971 ton avfall. 99,1% av detta har 
vi kunnat återvinna/nyttiggöra och 0,9% har lämnats till deponi.

Renhållning, ton  
 
Avfall till förbränning 
(hushåll/verksamheter) 6 394 6 243 6 710 3 869

Insamlat återvinningsmaterial

Matavfall till biogas 149 583 – –

Glas 590 439 385 126

Papper, tidning, kartong, well 693 1 879 856 425

Elektronik (inkl. vitvaror) 263 299 251 171

Metallförpackning 30 39 36 12

Plastförpackning 129 154 114 51

Tanum
Lysekil

Sotenäs

Munkedal

Treårsavtalet med FTI hanterar 
följande områden:

Insamling
Insamling av FTI material från de återvinningsstationer 
som finns i våra ägarkommuner. 

Anläggning 
Mottagning och balning av insamlat FTI material på Siviks 
avfallsanläggning. 

Fastighetsnära insamling
Insamlat material från fastighetsnära insamling vilket ger 
oss möjlighet att få ersättning för de återvinningsbara 
materialen som samlas in med våra fyrfackssystem. Mate-
rialet kommer att balas tillsammans med FTI materialet.   Tobias Olofsson, platsansvarig på Sivik avfalls-

anläggning är ansvarig för balmaskinen.
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 I vår vision säger vi att 
det inte finns några sopor – 
utan resurser som vi tar om 

hand och förädlar. 

Riktad satsning 
för ökad service

Under året har vi fortsatt arbeta med arbetsmiljöfrågor vid 
insamling av slam. Arbetsmiljöverket har nationellt satsat på 
Slamsugning som område för förbättrad arbetsmiljö, och vi 
har anpassat våra avfallsföreskrifter för att styra kunderna 
mot en bättre arbetsmiljö. Under året har en broschyr tagits 
fram tillsammans med Miljöenheten i mellersta Bohuslän 
och miljökontoret på Tanums kommun. Detta för att hjälpa 
kunder med enskilda avlopp. Materialet kommer att använ-
das framöver för att öka förståelsen för det ansvar som man 
har som fastighetsägare men också vad vi kan hjälpa till med 
som utförare. 

Vi arbetar rådgivande
Vi har uppdraget att tömma enskilda avlopp i Ly sekil, Mun-
kedal, Sotenäs och Tanums kommuner. Men vi arbetar också 
rådgivande så att vi tillsammans med fastighetsägarna får 
tömningen att fungera så bra som möjligt. 
 Arbetsmiljöverket ansvarar i sin tur för att ta fram regler 
för hur slamchaufförernas arbetsmiljö ska se ut. Det innebär 
bland annat krav på säker väg till anlägg ningen, minimering 
av slangdragning och att få bort tunga lock. Vi följer arbets-
miljöverkets regler när vi utför tömningar. 
 Det är Miljönämnden i mellersta Bohuslän/ Miljö- och 
bygg nadsnämnden i Tanums kommun som ansvarar för 
tillsyn och godkännande av fastighetens anläggning, vilket 
bland annat styr hur ofta man måste tömma. 

Fastighetsägaren ansvarar för att anläggningen fungerar 
som den ska. Det innebär bland annat att anlägg ningen 
töms tillräckligt ofta och att råden som ges följs så att 
slamtömningen av anläggning kan ske på ett säkert och 
arbetsmiljömässigt bra sätt. 

Ytterligare en liten bil för att öka service 
När det nya insamlingssystemet i Lysekil snart är infört i hela 
kommunen har behovet av ytterligare en liten sopbil med 
två fack för insamling av hushållsavfall på små vägar ökat. Nu 
är därför Iweco-bil nummer två inköpt. Lastbilen är stor som 
en större personbil och hjälper oss att nå de svårtillgängli-
gaste kunderna. 

Studiebesök från Uddevalla kommun 
Under året har Uddevalla energi varit på studiebesök 
flertalet gånger för att ta del av vår lyckade satsning på EDP 
Mobile, ett ordersystem i våra fordon som gör att chauf-
fören får arbetsorder och instruktion direkt i bilen. Systemet 
underlättar det administrativa arbetet betydligt och ökar 
servicen mot kund. 

Vi får många frågor kring återvinningsgårdarna runt om i 
våra fyra kommuner och Mattias Nolblad som är Driftchef 
hos oss har svarat på tre snabba frågor om hur året 2017 
har varit. 

Sommaren 2017 var speciell för dig, berätta!
Under sommaren 2017 blev återvinningsgårdarna fulla med 
material fortare än vi hann tömma, för mängden utsorterade 
pappersförpackningar har nämligen ökat med ca 50 ton 
sedan 2016 bara hos oss. Det är givetvis glädjande men ställer 
också nya krav på oss och de som äger gårdarna, Förpack-
nings- och Tidningsindustrin, FTI för vi tömmer gårdarna på 
uppdrag av FTI, men FTI bestämmer hur ofta. 2017 var sche-
mat underdimensionerat, och vi har nu tillsammans hittat 
olika lösningar för att förebygga problem inför 2018.

Hur vet man att ni tömmer som ni ska?
Varje bil har en särskild handdator med sig där chauffören 
trycker in att han tömmer och vad han tömmer. Den talar 
även om vilken tid/datum och GPS position som bilen har 
för att säkerställa att bilen befinner sig på rätt plats och utför 
rätt uppdrag.  Vi kan även göra anmärkningar via denna 
handdator om t.ex. en behållare är trasig eller om stationen 
behöver städas. Detta skicka sedan direkt till FTI AB och på 
deras hemsida kan man se när vi tömt och vilket material som 
då tömdes.

Återvinningsgården är full! Vad gör jag?
På skylten vid återvinningsgården finns kontaktuppgifter och 
ID-nummer på gården. Kontakta FTI och uppge ID-nr samt 
vad som är fel. Även om det är vi som utför själva tömningen 
av behållarna så är det FTI AB som bestämmer när och hur 
ofta en återvinningsgård skall tömmas. 

HEJ MATTIAS!

10 000st
VI HAR UNDER 2016-2017 MONTERAT 
SAMMANLAGT CA 10 000 PLASTKÄRL. 
4 350 FYRFACKSKÄRL, 2 500 BRUNA 
MATAVFALLSKÄRL OCH 3 100 VANLIGA 
GRÅ KÄRL (MERPARTEN 140 LITERS).
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Framtidens miljöhjältar 
skapas idag

Under hösten har vi deltagit i Tanums biblioteks fredags-
mys. Vi har läst högt ur boken ”Här kommer sopbilen” av 
Arne Norlin och sedan har barnen fått klättra upp i en riktig 
sopbil, sett in i det väldiga gapet där soporna hamnar  och 
träffat Kurt som kör sopor hos oss. Barnen har många frågor 
och tankar kring avfall. Det är genom att väcka nyfikenheten 
och prata om avfall och miljö även i små åldrar som vi spor-
rar till engagemang och skapar framtidens miljöhjältar.

VA i 5:an 
Vatten och Avfallshantering i femman är en tävling för 
femteklassare. Tävlingen har som syfte och mål att enga-
gera barnen i ett tidigt skede i miljöfrågor. Vatten, avlopp 
och avfall är en angelägen miljöfråga i samhället. Det berör 
såväl vuxna som barn. Vi samarbetar med Västvatten, som 
ansvarar för vatten- och avloppsverksamhet i Munkedal 
och Sotenäs kommuner och engagerar skolorna i de två 
kom munerna under hösten. Tävlingen, med de två studie-
besöken på reningsverket och avfallsanläggningen är ett 
sätt att sprida kunskap om verksamheten och därigenom 
sporra våra kommuninvånare och visa att deras engage-
mang är oerhört viktigt för att skapa hållbar utveckling. En 
viktig målgrupp är våra skolelever som alltid har haft ett 
stort intresse för dessa frågor och som under en följd av 
år gjort studiebesök på våra anläggningar. I år knep 5B på 
Munkedalsskolan första priset - en heldag för hela klassen 
på skolfartyget Britta.

Quiz och miljökunskap för barn 
På vår nya hemsidan har vi skapat sidor enbart för barn. 
Sidorna hittar du under Skola. Där har vi samlat material 
för barn, elever och lärare som handlar om förpackningar, 
farligt av fall, matavfall och hur man gör biogas på det, sop-
påsen och hur den förbränns – med många kopplingar till 
läroplanen. 
 Tanken är att materialet ska utgöra ett stöd och komple-
ment för lärare och att miljöundervisningen ska bli roligare 
för eleverna – med experiment, quizzar och uppdrag som 
kan göras hemma eller i skolan. Det ska vara enkelt och skoj 
att lära sig nya saker. Vi tar också gärna emot barnen på våra 
anläggningar på studiebesök i vår Sopskola. Då får de se hur 
processerna fungerar hos oss bakom kulisserna och lära sig 
mer om varför det till exempel är så otroligt viktigt att inte 
slänga limflaskan i soporna utan att istället lämna in den till 
oss.

Sopskola för SFI-elever 
Sopskolan på våra anläggningar hålls inte bara för barn. Un-
der ett par tillfällen har SFI-elever inom Vuxenutbildningen 
varit på studiebesök på Siviks anläggning. Vi har också varit 
i Munkedal och haft klassrumsundervisning. Det är en kom-
plex värld att förstå hur man ska göra med de olika avfallen 
i Sve rige och handhavandet kan ofta skilja sig mycket från 
andra länder. Vad är grovavfall och vad är en förpackning? 
Alla vill vara miljöhjältar och lära sig göra rätt. 

Vatten och Avfallshantering i femman 
är en tävling för femteklassare.  Första 
priset är en heldag för hela klassen på 
skolfartyget Britta.

Resultat 2017:
1:a klass 5B Munkedalsskolan
2:a Hedekas skolan
3:a Centrumskolan i Dingle

  Kurt hjälper Stina ut ur sopbilen, 
det är spännande med Sopskola.
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Kundservice - 
där resan börjar
När kunden kontaktar oss är det alltid Kundservice som svarar. 
Här servar man ca 40 000 hushållskunder, lägg därtill alla 
företag, verksamheter och underleverantörer så förstår man 
att det är här allt börjar. På avdelningen arbetar 7 personer, 
varav två är kundsamordnare. Man besvarar frågor över 
telefon, mail och chat och skapar ordrar, hanterar ärenden 
inom hushållsavfall, företagstjänster, slam gemensamma 
lösningar och frågor kring tömningar av kärl och nya insam-
lingssystem.  Efter sommaren anställdes två nya medarbeta-
re, Linda-Mari som är teamleader i Kundservice och Pernilla 
som är kundsamordnare i de nya insamlingssystemen i våra 
ägarkommuner.

Varumärkesplattform 
Förtroende, Enkelhet och Närhet är de värdeord som vi 
tillsammans laddade med innebörd redan 2015. hur väl vi 
lever efter dessa värdeord mäts varje år i en medarbetarun-
dersökning, resultatet kan du läsa om nedan. 
 Under året har nästa steg tagits och vi har vidareutvecklat 
värdegrunden med en Vision, en Mission och en Identitet för 
oss som företag. Vår varumärkesplattform ligger nu till grund 
för det målarbete som vi gör kontinuerligt och ger oss en 
gemensam plattform och ett gemensamt förhållningssätt.
 Värderingarna ska hjälpa till att hålla rätt riktning och 
bidra till att kloka beslut fattas i vardagliga situationer, i 
möten med kunder och under arbetsdagar tillsammans. 
Alla anställda ska känna sig som en del av helheten och veta 
hur de påverkar företaget. Det ska vara enkelt att göra rätt. 
Tillsammans arbetar vi alla medarbetare fram rutiner och 
policys som stöd i det dagliga arbetet. 
 I alla våra verksamheter är medarbetarna delaktiga i ar-
betsplatsträffar och arbetsledningen utbildas kontinuerligt i 
ledarskap och projektledning.  

Som stöd för vår personal och verksamhet kommer vårt 
ledningssystem också att vidareutvecklas. Ett sätt att öka 
medarbetarnas engagemang och delaktighet är samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna dialog om 
uppnådda mål, kompetensutveckling och resultat förs vid 
medarbetarsamtalen under året, men också i workshops 
avdelningsöverskridande för utbytande av erfarenheter. 

Kompetensförsörjning 
Våra medarbetare har förhållandevis hög medelålder och 
företaget står, precis som många andra företag, inför stora 
pensionsavgångar. Förutom att vi har antagit en rad kompe-
tenskrav för de olika befattningar som finns inom företaget, 
genomgår medarbetarna kontinuerligt utbildningar för 
kompetensutveckling. 

Arbetsmiljö och hälsa 
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 vårt 
ledningssystem, integrera även arbetsmiljö. Ledningssyste-
met följer Arbetsmiljöverkets standard AFS:2001:1. Vi har en 
utmaning i arbetsmiljön, framförallt för insamlingspersonal 
och chaufförer som kör slam. Detta på grund av att de fyra 
kommuner där företaget verkar har ett flertal vägar som är 
dåligt anpassade för arbetsfordon. Chaufförernas arbets-
miljö är en prioriterad fråga för oss och under 2017 fortsatte 
vi med att gemensamt med Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän och Tekniska förvaltningen på Tanums kommun 
ta fram ett informationsmaterial till fastighetsägare med en-
skilda avlopp. Detta är ett sätt att bjuda in fastighetsägarna 
till dialog om enklare åtgärder för bättre arbetsmiljö. 

  Kundsamordnare Pernilla Johansson 
och teamleader Linda-Mari Börjesson.

MINA KOLLEGOR PÅ RAMBO 
ÄR TYDLIGA, PROFESSIONELLA 
OCH HJÄLPSAMMA.

Citat från medarbetarundersökning

87%

FÖRTROENDE

89%

ENKELHET

76%

NÄRHET

93%

VARUMÄRKE
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Nyckeltal personal, 
antal anställda   2017 2016  2015   

Tillsvidareanställda  71 66  66   
– varav kvinnor  21 22  22   
– varav män  50 44  44   
Visstidsanställda  23 17  16   
Medelålder, år  46 47  47   
Personalomsättning, % *  18 9,1  10   
Sjukfrånvaro, %  6,3 3,8  4,4 
- varav långtidssjukfrånvaro, % **  1,6 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.



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 sam-
manhängande verksamhet såsom 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. Bolaget är skyldigt att utföra 
de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Flerårsöversikt
2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning, tkr 161 055 153 142 156 456 151 050 155 342

Resultat e fin. poster, tkr 1 431 9 876 7 275 1 219 1 235

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

Justerat eget kapital, tkr 82 284 81 516 74 154 68 820 68 158

Balansomslutning, tkr 142 738 159 570 127 338 124 685 119 132

Soliditet, % 58 51 58 55 57

Medeltalet anställda 74 71 69 73 70

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. Tillstånd löper med intervaller så att inte förnyad 
ansökan skall ske vid samma tidpunkt. Tillämpning av förändringar i 
såväl den nationella som den europeiska lagstiftningen kan påverka 
förutsättningarna för företaget. Genom att aktivt delta i bransch  
och intresseorganisationer verkar bolaget för att påverka utveck-
lingen av lagstiftningen på ett positivt sätt.
 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 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 under våren 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 etap-
per och började i januari 2016. Under året har två etapper genom-
förts och den sista etappen genomförs under första halvåret 2018. 
Samtidigt har beslut om nya avfallsföreskrifter och nytt insamlings-
system för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner fattats i 
respektive kommuns fullmäktige. Det som kvarstår är upphandling 
av insamlingsentreprenad och nya kärl, vilket kommer att sätta 
nivån på den taxa som respektive kommunfullmäktige ska ta beslut 
om. Under hösten 2017 utfördes en upphandling som fick avbrytas 
på grund av bristande konkurens. Denna upphandling görs nu om 
och beslut förväntas under våren 2018.
 Projektet kring avloppsreningsverksslammets framtida hantering, 
som Rambo driver tillsammans med ägarkommunerna, har pågått 
även under 2017. Under de senaste åren har slammet används vid 
sluttäckning av ägarkommunernas deponier, men efter att Hogenäs 

Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten 
under räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017.

avfallsanläggning är färdigsluttäckt under 2018 måste slammet han-
teras på annat sätt. Projektet arbetar med två parallella lösningar, 
en långsiktigt hållbar lösning och en kortsiktig hantering innan den 
långsiktiga kan realiseras.
 Som ett fortsatt steg för ökad service har en ny hemsida arbetats 
fram. Här har en företagsportal och chatfunktion lanserats.
 Under året har en balpress installerats på Siviks avfallsanläggning 
i Lysekil. Balpressen har skapat nya möjligheter för bolaget vilket 
innebär att det material som insamlas hos bolagets hushållskun-
der och verksamheter nu kan balas. Detta resulterar i minskade 
transporter från avfallsanläggningen samtidigt som det ger ökade 
intäkter till bolaget.  
 Rambo ser kontinuerligt över sina avsättningsaffärer och har 
under året skrivit ett nytt avtal för omhändertagande av metall med 
mottagare i Norge. Ersättningsnivåer för metall har efter detta ökat 
väsentligt.
 Marknaden för returträ har varit fortsatt mycket osäker under året 
och behandlingskostnad har ökat ytterligare. Detta har inneburit 
en ökad kostnad för de redan befintliga returträlager som finns på 
bolagets anläggningar.  Till följd av de ökade behandlingskostna-
derna har mottagningspriset för returträ från företagskunder höjts 
under året.  
 Under 2017 har beslut fattats av respektive ägarkommun att 
omfördela aktiekapitalet där tidigare Lysekils kommun varit största 
ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 
procent av bolaget. Under 2018 kommer den nya aktiefördelningen 
att träda i kraft och ägarkommunerna kommer att fatta beslut om 
styrelsens sammansättning och val av ordförande.

Resultat och ställning
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 1 431 tkr, vilket är i nivå 
med budget på 1 400 tkr. Årets investeringar uppgår till 15 928  tkr. 
Inga lån har upptagits under året och soliditeten uppgår till 58  pro-
cent. 

Affärsområde avfallshantering 

Rambos avfallsanläggningar och ÅVC:er redovisas under affärsom-
rådet avfallshantering. Affärsområdet redovisar ett resultat på 817 
tkr vilket är 3 125 tkr lägre än budget på 3 942 tkr. Trots ökade intäk-
ter för återvunnen metall når inte affärsområdet upp till budget 
vilket förklaras av ökade behandlingskostnader för returträ.

Affärsområde Hushåll

Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv redovi-
sas under affärsområde hushåll. Tillsammans redovisar kollektiven 
ett negativt resultat på -1 770 tkr vilket är 1 324 tkr bättre än budget 
på -3 094 tkr. 
  I Lysekils kommun pågår införandet av det nya insamlingssys-
temet vilket innebär att kollektivet budgeterat med ett negativt 

resultat på -2 718 tkr. Till följd av bland annat ökade slamintäkter och 
minskade behandlingskostnader för avfall redovisar kollektivet ett 
resultat på -1 655 tkr. 
 Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 119 tkr att 
jämföras med budget på 540 tkr. Resultatavvikelsen förklaras främst 
av budgeten beräknats på en taxehöjning om 5 procent vilken 
sedan beslutades till 2 procent av Sotenäs kommunfullmäktige. 
 Tanums renhållningskollektiv har sedan tidigare ett ackumulerat 
överskott. För att nyttja överskottet budgetar kollektivet med ett 
negativt resultat på -986 tkr. Till följd av bland annat minskade 
behandlingskostnader för avfall och ej slutförd men budgeterad 
framkomlighetsinventering i kommunen inför det nya insamlings-
systemet redovisar kollektivet ett resultat på -372 tkr.
 Munkedals renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 139 tkr 
att jämföras med budget på 70 tkr. De budgeterade intäkterna är 
beräknade med en taxehöjning om 6 procent vilken sedan besluta-
des till 2 procent av Munkedals kommunfullmäktige. Intäktsminsk-
ningen vägs upp av lägre behandlingskostnader för avfall och ej 
slutförd men budgeterad framkomlighetsinventering i kommunen 
inför det nya insamlingssystemet.
 De fyra renhållningskollektiven har ett upparbetat överskott om 
4  843 tkr före skatt vid årets utgång. Överskottet fördelas enligt 
nedan:

Lysekil: - 2 701 tkr
Sotenäs: 531 tkr
Tanum:  6 347 tkr
Munkedal: 665 tkr

Överskotten kommer renhållningskollektiven till del framöver då 
tidigare upparbetade överskott ska återföras till respektive renhåll-
ningskollektiv. Underskottet i Lysekil är planerat och beror på höga 
kostnader i samband med införandet av nytt insamlingssystem.

Affärsområde Insamling

Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområdet 
insamling. Affärsområdet redovisar ett resultat på 1 759 tkr att 
jämföras med budget på 552 tkr. Den positiva budgetavvikelsen för-
klaras främst engångsintäkter vid försäljning av inventarier såsom 
behållare och container samt den under året nyinrättade tjänsten 
som avfallssamordnare.

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Implementeringen av det nya insamlingssystemet i Lysekils kom-
mun fortsätter under 2018 och innebär fortsatta investeringar i 
fordon och kärl. Efter upphandling av ny insamlingsentreprenad i 
Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner kommer arbetet med 
nytt insamlingssystem att starta upp i de övriga ägarkommunerna. 

Förvaltningsberättelse
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Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 47 022 000

Årets vinst 1 787 644

 48 809 644

 

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 255 000

I ny räkning överföres 48 554 644

 48 809 644

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: 
Utdelningen utgör mindres än 1% av bolagets fria egna kapital och 
bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina förplik-
telser eller investeringsplaner på kort eller på lång sikt.
 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggs-
upplysningar. 

  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 41 940 672 5 336 328 47 277 000

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma   5 336 328 -5 336 328 0

Utdelning till aktieägare   -255 000  -255 000

Årets vinst    1 787 644 1 787 644

Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 47 022 000 1 787 644 48 809 644

Förändringar i eget kapitalt

Målarbetet fortsätter under 2018. Arbetet utgår ifrån att alla i 
organisationen är delaktiga. Den enskilde medarbetaren ska känna 
hur hen kan vara delaktig och vad hen dagligen tillför genom sin 
arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de övergripande målen. 
 Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsrenings-
verksslam kommer att fortgå. 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 utreddes behovet av att införa 
skatt på förbränning av avfall. Utredningen skulle även kopplas till 
EU:s system för handel med utsläppsrätter.  Regeringens utredare 
kom till slutsatsen att en skatt på förbränning av avfall är ett inef-
fektivt styrmedel. Genom ett tilläggsdirektiv fick dock utredningen 
i uppdrag att lämna ett konkret lagförslag på en förbränningsskatt. 
Därför föreslås en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till 
förbränning, undantaget farligt avfall. Skatten föreslås träda i kraft 
1 januari 2020. Av utredningens konsekvensanalys framgår att en 
sådan skatt skulle ha mycket små, om ens några, positiva effekter för 
ökad materialåtervinning.
 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 kommunägt.

Verksamheten och det kommunala syftet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- 
och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering och 
att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand för att 
ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan åligga Lyse-
kils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt miljöbalken 
och annan lagstiftning.
 Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljörik-
tig 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 
underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande beslut 
om renhållningsordning, avfallsplan och renhållningstaxa.

Under året har följande ärenden lämnats till bolagets  
ägarkommuners kommunfullmäktige för beslut:

– Beslut om nya avfallsföreskrifter i Munkedals kommun.

– Beslut om justering av taxa i Munkedals kommun.

– Beslut om nya avfallsföreskrifter i Sotenäs kommun.

– Beslut om justering av taxa i Sotenäs kommun.

– Beslut om nya avfallsföreskrifter i Tanums kommun.

Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER Not 2017 2016

Nettoomsättning 161 054 909 153 141 765

Övriga rörelseintäkter 1 063 297 733 202

Summa rörelsens intäkter 162 118 206 153 874 967

RÖRELSENS KOSTNADER
Förnödenheter och övriga externa kostnader 3, 4 -107 007 630 -92 038 295

Personalkostnader 5 -42 924 881 -40 431 039

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -10 801 283 -10 352 324

Övriga rörelsekostnader -16 483 -1 223 352

Summa rörelsens kostnader -160 750 277 -144 045 010

Rörelseresultat 1 367 929 9 829 957

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 143 272 96 181

Räntekostnader och liknande resultatposter -80 031 -50 434

Summa resultat från finansiella poster 63 241 45 747

Resultat efter finansiella poster 1 431 170 9 875 704

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond -940 000 -2 447 000

Återföring från periodiseringsfond 1 400 000 1 964 334

Förändring av avskrivningar utöver plan 520 000 -2 441 000

Summa bokslutsdispositioner 980 000 -2 923 666

Resultat före skatt 2 411 170 6 952 038

Skatt på årets resultat 6 -623 526 -1 615 710

Årets resultat 1 787 644 5 336 328
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Balansräkning Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2017 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 32 313 019 29 902 888

Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 533 186 498 348

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 36 456 639 33 892 535

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 1 583 820 1 597 815

70 886 664 65 891 586

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 196 489 200 689

196 489 200 689

Summa anläggningstillgångar 71 083 153 66 092 275

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.
Elcertifikat 84 089 40 425

84 089 40 425

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 22 611 974 24 596 142

Aktuell skattefordran 1 608 140 207 341

Övriga fordringar 1 470 634 2 594 389

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 8 169 595 10 277 587

33 860 343 37 675 459

Kassa och bank
Kassa och bank 37 710 200 55 761 636

37 710 200 55 761 636

Summa omsättningstillgångar 71 654 632 93 477 520

Summa tillgångar 142 737 785 159 569 795

EGET KAPITAL   Not 2017 2016

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 47 022 000 41 940 672

Årets resultat 1 787 644 5 336 328

48 809 644 47 277 000

Summa eget kapital 67 319 644 65 787 000

 

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 14 7 879 000 8 339 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 11 306 000 11 826 000

Summa obeskattade reserver 19 185 000 20 165 000

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 15 4 932 500 5 705 000

Summa avsättningar 4 932 500 5 705 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 16 9 887 500 11 300 000

Summa långfristiga skulder 9 887 500 11 300 000

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 16 1 412 500 0

Leverantörsskulder 11 569 613 16 401 898

Övriga skulder 17 222 535 30 009 326

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 11 208 493 10 201 571

Summa kortfristiga skulder 41 413 141 56 612 795

Summa tillgångar 142 737 785 159 569 795
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Kassaflödesanalys Noter
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2017 2016

Rörelseresultat 1 367 929 9 829 957

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 9 093 272 4 909 277

Erhållen ränta m.m. 143 272 96 181

Erlagd ränta -80 031 -50 434

Betald inkomstskatt -2 024 325 -1 475 830

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 8 500 117 13 309 151

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -43 664 -40 425

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 1 984 168 -1 559 784

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 3 231 747 -5 008 273

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -4 832 285 6 119 914

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -11 779 869 13 083 175

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 939 786 25 903 758

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet 8 -70 568 0

Förvärv av byggnader och mark 7 -4 792 934 -1 480 020

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -11 078 843 -15 650 673

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 1 067 500 505 779

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 13 995 -1 498 620

Försäljning av långfristiga värdepapper 11 4 200 7 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 856 650 -18 116 334

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna långfristiga lån 0 11 300 000

Utbetald utdelning -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -255 000 11 045 000

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -18 051 436 18 832 424

Likvida medel vid årets början 55 761 636 36 929 212

Likvida medel vid årets slut 37 710 200 55 761 636

Not 1 | Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med till-
lämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och leverantörs-
skulder. Instrumenten 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 
transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallo-
tidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets 
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det 
belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas 
till anskaffningsvärde.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. Inne-
haven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas in-
ledningsvis 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 (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt 
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. För tjänsteuppdrag på 
löpanderäkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbe-
talningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassame-
del, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknads-
plats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstid-
punkten.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande-
period förutom mark som inte skrivs av. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:

 Antal år

Byggnader  
Byggnader uppförd efter införandet av K3

- Stomme 50
- Fasad (inkl fönster, ytterdörrar) 30
- Tak 30
- Installationer  20
- Inre ytskikt 20

Byggnader uppförda innan införandet av K3 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 produk-
tion av förnyelsebar el klassificeras som en immateriell omsättningstill-
gång 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 skattesat-
ser 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 förplik-
telsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter 
som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
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Noter
Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på fram-
tida 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 denna. Kalkylen har granskats av 
extern part, som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. En 
nedskrivning av avsättningen gjordes 2016.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 | Leasingavtal 
- Operationell leasing leasetagare 2017 2016

Under året har företagets 
leasingavgifter uppgått till 920 999 518 259

I bolagets redovisning utgörs leasingen i all väsentlighet av leasade 
bilar och arbetsmaskiner. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp. 
Även komprimatorer och behållare för uthyrning till kund ingår i de 
redovisade beloppen.

Not 4 | Ersättning till revisorer 2017 2016

Öhrlings PricewatehouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 146 950 157 000
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 170 260 26 255

Summa 317 210 183 255

Not 5 | Personal 2017 2016

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

Medelantal anställda har varit; 74 71
- varav kvinnor 18 18
- varav män 56 53
   
Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har 
utgått med följande belopp: 

Styrelsen och VD   
Löner och ersättningar 1 140 877 1 148 007
Pensionskostnader 204 384 196 624

 1 345 261 1 344 631

Övriga anställda   
Löner och ersättningar 28 387 700 26 807 326
Pensionskostnader 1 676 095 1 700 303

 30 063 795 28 507 629
  
 
Sociala kostnader 9 846 012 9 330 078

Summa styrelse och övriga 41 255 068 39 182 338

Könsfördelning i styrelse och företagsledning   
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 2017 2016

Aktuell skatt -623 526 -1 615 710

 -623 526 -1 615 710
   
Avstämning av effektiv skatt   
 Belopp Belopp
Resultat före skatt 2 411 170 6 952 038

Skatt enligt gällande skattesats (22,00%) -530 457 -1 529 448
Ej avdragsgilla kostnader -86 619 -78 769
Ej skattepliktiga intäkter 153 630
Schablonintäkt periodiseringsfond -6 603 -8 123

Redovisad skattekostnad -623 526 -1 615 710

Not 7 | Byggnader och mark 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 53 881 590 54 061 678
Inköp 4 792 934 1 480 020
Försäljningar/utrangeringar 0 -1 660 108

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 58 674 524 53 881 590

Ingående avskrivningar -23 978 702 -22 672 500
Omklassificeringar 0 978 461
Årets avskrivningar -2 382 803 -2 284 663

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 361 505 -23 978 702

Utgående redovisat värde 32 313 019 29 902 888
   
Redovisat värde byggnader 9 489 735 6 780 633
Redovisat värde markanläggningar 22 106 954 22 405 925
Redovisat värde mark 716 330 716 330

Summa 32 313 019 29 902 888

Not 8 | Nedlagda kostnader  
på annans fastighet 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 685 229 685 229
Inköp 70 568 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 755 797 685 229

Ingående avskrivningar -186 881 -152 621
Årets avskrivningar -35 730 -34 260

Utgående ackumulerade avskrivningar -222 611 -186 881

Utgående redovisat värde 533 186 498 348
   
  
 

Not 9 | Maskiner och andra    
tekniska anläggningar 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 100 847 835 88 854 454
Inköp 11 078 843 15 650 673
Försäljningar/utrangeringar -6 034 126 -3 657 292

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 105 892 552 100 847 835

Ingående avskrivningar -66 955 300 -61 921 606
Försäljningar/utrangeringar 5 902 137 2 999 707
Årets avskrivningar -8 382 750 -8 033 401

Utgående ackumulerade avskrivningar -69 435 913 -66 955 300

Utgående redovisat värde 36 456 639 33 892 535

Not 10 | Pågående nyanläggningar    
  2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 1 597 815 99 195
Inköp 3 735 702 1 498 620
Omklassificeringar -3 749 697 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 583 820 1 597 815

Utgående redovisat värde 1 583 820 1 597 815

Not 11 | Andra långfristiga värdepappersinnehav 2017 2016

Nom. värde Antal Antal
SI-vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769600-8742 1 400 42 31 500 42 35 700
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 38 989
Älvsborgsvind AB, Alingsås, org nr 556508-4448 10 5 000 75 000 7 500 75 000

196 489 200 689

Ingående anskaffningsvärde 200 689 207 889
Återbetalda insatser -4 200 -7 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 196 489 200 689
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Lysekil den 26 februari 2018

 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 2 mars 2018

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och 
interna kontroll har avgivits den 26 februari 2018

 Anita I Andersson                                                 Veikko Larsson
 Lekmannarevisor Lysekils kommun                                              Lekmannarevisor Sotenäs kommun

 Claes Hedlund                                      Anita Älgemon
 Lekmannarevisor Munkedals kommun                                      Lekmannarevisor Tanums kommun

Noter
Not 12 | Förutbetalda kostnader   
och upplupna intäkter 2017 2016

Förutbetalda hyreskostnader 113 796 59 774
Förutbetalda leasingavgifter 51 532 76 480
Förutbetalda försäkringspremier 1 438 913 414 695
Övriga förutbetalda kostnader 1 460 918 813 244
Upplupna intäkter 5 104 436 8 913 394

Summa 8 169 595 10 277 587

Not 13 | Upplysningar  
om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde/aktie

Antal/värde vid årets ingång 510 5 000,00
Antal/värde vid årets utgång 510 5 000,00
   
  
 
Not 14 | Periodiseringsfond 2017 2016

Periodiseringsfond, taxering 2012 0 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 2 235 000
Periodiseringsfond 2016 2 447 000 2 447 000
Periodiseringsfond 2017 940 000 0

Summa 7 879 000 8 339 000

  
 
Not 15 | Avsättningar 2017 2016

Avsättning för slutligt  
omhändertagande av WWT-slam 4 932 500 5 705 000

Summa 4 932 500 5 705 000
  
 
Not 16 | Långfristiga skulder 2017 2016

Skulder till kreditinstitut 11 300 000 11 300 000
Amortering inom 1 år 1 412 500 0
Amortering inom 2 till 5 år 5 650 000 5 650 000
Amortering efter 5 år 4 237 500 5 650 000

Not 17 | Upplupna kostnader   
och förutbetalda intäkter 2017 2016

Upplupna löner 139 726 177 174
Upplupna semesterlöner 1 997 617 1 855 482
Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter 671 553 638 661
Beräknad upplupen löneskatt 916 399 460 195
Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 7 483 198 7 070 059

Summa 11 208 493 10 201 571

Not 18 | Justering för poster    
som inte ingår i kassaflödet 2017 2016

Avskrivningar 10 801 283 10 352 324
Vinst vid försäljning av materiella  
och immateriella anläggninstillgångar -951 994 -389 899
Förlust vid försäljning av materiella  
och immateriella anläggningtillgångar 16 483 1 223 352
Avsättningar -772 500 -6 276 500

Summa 9 093 272 4 909 277

Not 19 | Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad vinst  47 022 000
årets vinst  1 787 644

Summa  48 809 644

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas  255 000
i ny räkning överföres  48 554 644

Summa  48 809 644

Not 20 | Ställda säkerheter 2017 2016

Företagsinteckningar 8 000 000 8 000 000
varav i eget förvar 8 000 000 8 000 000

Not 21 | Eventualförpliktelser 2017 2016

Evenualförpliktelser 0 0

Not 22 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har nytt tillstånd erhållits för Siviks avfallsan-
läggning. Enligt 15 kap. 34 § och 16 kap. 3 § miljöbalken får tillstånd till 
verksamhet som omfattar deponering av avfall endast meddelas om 
verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader för 
avhjälpande av miljöskada eller de andra återställningsåtgärder som 
verksamheten kan föranleda. Detta innebär att bolaget för tillståndets 
giltighet, ska ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10 225 tkr. 
Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen.

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%
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Sedan 2012 har Anne Svensson, Utvecklingssamordnare och Maria 
Magnusson, Kundsamordnare arbetat med det nya insamlingssys-
temet i Lysekil. Med bara en etapp kvar är vi snart i mål!



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 extra bolagsstämman 15 december 2017. 
  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 
fastställa budget och strategi för verksamheten. Bolaget och ägar-
kommunerna ska årligen ha samrådsmöten i form av ägarsamråd, 
ekonomiskt samråd respektive renhållningssamråd. Ägarkommu-
nerna ska minst två gånger per år kalla till ägarsamråd. Ägarkom-
munerna 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.

Årsstämma hålls en gång om året. Senaste årsstämma hölls den  
28 april 2017 i Lysekils kommun.

Bolagsstämmans kompetens
I enlighet med bolagsordningen ska beslut i bland annat följande 
frågor alltid 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 
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 2017 sammanträdde 
styrelsen sju gånger. 

Urval av frågor behandlade av  
styrelsen under verksamhetsåret
Under året har styrelsen bland annat behandlat följande frågor:

•   Rekommendationsbeslut att presentera ägarna i  
     samband med projektering av nytt insamlingssystem 
     i Munkedal, Sotenäs och Tanum.

•   Investeringsbeslut kopplade till investeringsbudget 2017.

•   Förslag till budget och strategi 2018 att presentera  
     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.

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 avfallshantering samt långsiktigt säkerställa en gemensam infrastruktur för 
avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet. 
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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 STYRELSESUPPLEANTER

LEKMANNAREVISORER

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

AUKTORISERAD REVISOR

Wictoria Insulan (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 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se
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