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Innehåll

HUSHÅLLSKUNDER  Fördelning fritidsboende och helårsboende 

MILJÖ

År 2019 i korthet

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Rambo 75 tillsvidareanställda varav 
19 st är kvinnor (25%) och 56 st är män (75%). Dessutom hade vi 20  st 
visstidsanställda. 

MEDARBETAREEKONOMI

Lysekil
7 802 villahushåll varav  
3 869  fritidsboende

Munkedal
4 896 villahushåll varav  
1 375 fritidsboende

Sotenäs
6 914 villahushåll varav  
4 102 fritidsboende

Tanum 
10 490 villahushåll varav  
5 818  fritidsboende

25%

75%

Hemkompostering
18 % av våra kunder komposte-
rar matavfallet hemma i egen 
kompost. (Möjligt i samtliga 
kommuner). 

Matavfall till rötning
40 % av våra kunder sorterar ut 
matavfall till rötning (idag endast 
möjligt i Lysekil, Tanum och Mun-
kedal.) I Lysekil sorterar 88% ut 
sitt matavfall och i Tanum 11% och i 
Munkedal sorterar 82%

49% 59% 55%

Nettoomsättning, tkr Resultat efter finans, tkr
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40%
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Så här mycket källsorterat material har boende lämnat till återvinning 
per kommun (Både till återvinningsstationer och Hemsortering).  
Insamlad mängd från FTI samt FNI fördelat per kommun.

18%

600

500

400

300

200

100

0
2016 2017 2018 2019

Förpackningar till återvinning (ton)

  Munkedal
  Sotenäs
  Lysekil
  Tanum

2  RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2019



 RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2019   5 

Målområde och mål

Ekonomi
Rambo bedriver en effektiv 
verksamhet och ser till att det 
finns ekonomiskt utrymme för 
att bedriva och utveckla företa-
get mot framtiden

Miljö
Rambo strävar ständigt efter en 
minskad belastning på luft, vat-
ten och mark. Bolaget klättrar 
uppför avfallstrappan och främ-
jar utveckling av miljösmarta 
transporter. Genom att skapa 
förutsättningar för ökad återan-
vändning och återvinning kan 
Rambo och dess kunder nå de 
nationella miljömålen, som bl.a. 
finns uppsatta för insamling av 
matavfall och ökad återvinning.

Målområde och mål

Kvalitet
Rambo har en god kvalitet 
på så väl insamling som på 
sortering för att kunna lämna 
rena fraktioner till behandling 
och återvinning. Kunderna har 
förtroende för Rambos verksam-
het och varumärke och är nöjda 
med Rambos tjänster och som 
avfallsleverantör

Arbetsmiljö
Rambos arbetsmiljöpolicy och 
värdegrund är utgångspunkt 
för hur all personal arbetar. 
Detta förebygger ohälsa och 
skador samt ger ett gott psyko-
socialt arbetsklimat. Rambos 
personal är stolta och har 
förtroende för verksamheten 
och varumärket.

Mätetal

Soliditet ska ej vara lägre än 30%.

Från och med år 2022 ska bolaget gene-
rera ett resultat efter finansiella poster på 
minst 4 Mkr per år. 

 
Årligen ökande andel återbruk 
 
 
 
 

 
100% av hushållskunderna erbjuds 
matavfallsinsamling varav 90% har mat-
avfallsinsamling. 

 
60% av hushållskunderna erbjuds FNI 
varav 80% har FNI. 

 
Kontinuerligt driva minst ett utvecklings-
projekt med syfte att minska miljöpåver-
kan från transporter.
 

Kontinuerligt driva minst ett utvecklings-
projekt med syfte att minska miljöpåver-
kan från anläggningarna. 

Inga stora avvikelser vid extern revision 
ska förekomma

Mätetal

 
90% av Rambos hushållskunder är nöjda 
med Rambos tjänster

90% av Rambos avtalskunder är nöjda  
med Rambos tjänster.

100% av Rambos kunder har förtroende 
för Rambos verksamhet och varumärke.

 
100% av Rambos mottagare av avfalls-
fraktioner är nöjda med Rambo som 
leverantör.

Inga stora avvikelser vid extern revision 
ska förekomma.

 
 
100% av Rambos personal upplever 
att de  arbetar i enlighet med Rambos 
värdegrund.

100% av Rambos personal trivs på sin 
arbetsplats.

Ingen drabbas av ohälsa eller skada på 
grund av sitt arbete.

100% av Rambos personal är stolta och 
har förtroende för Rambos verksamhet 
och varumärke.

Inga stora avvikelser vid extern revision 
ska förekomma

Måluppfyllelse

Soliditet 48%

Aktuell 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Pågående projekt för ökat återbruk. 
Återbrukad Textil  och färdigställandet 
av Tyft nya återvinningscentral med 
fokus på återbruk. Vikten av återbruk 
kommuniceras via externa kanaler så 
som rambo.se, Facebook och Miljönytt.

77% av hushållskunderna erbjuds 
matavfallsinsamling varav 52% har 
matavfallsinsamling.

29% av hushållskunderna erbjuds  
FNI varav 67% har FNI

MERGI – tillsats av biologisk bränsleka-
talysator i Diesel. Skapar bättre förbrän-
ning med målet att få lägre bränsleför-
brukning.

- Nytt samarbete med Van Werven. 
Återvinningsbar hårplast sorteras ut och 
smälts till pellets som används som nytt 
råmaterial.  
 
- IoT-projekt, digital mätning av tempera-
tur, volym och flöde på Siviks avfallsan-
läggning. 
 
- Deponigasprojekt, mätning av metan-
gas från de sluttäckta deponierna.

Inga större avvikelser vid årets revision

Måluppfyllelse

 
81% av Rambos hushållskunder är nöjda 
med Rambos tjänster.

Ingen undersökning av avtalskunder 
utförd.

Endast undersökning av hushållskunder 
utförd, där av kan inte det totala resulta-
tet redovisas.

Ingen undersökning utförd

 
 
Inga större avvikelser vid årets revision.

 
83% uppger att de arbetar i enlighet 
med Rambos värdegrund.

 
Ingen mätning utförd.

 
Utveckling av metoder för  
uppföljning pågår.

89% är stolta och har förtroende för 
Rambos verksamhet och varumärke.

 
Inga större avvikelser vid årets revision.

Övergripande mål
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Vad man än gör, så uppstår avfall. Det är lika sant för kom-
muner 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 återvinningscentraler. Av det samlade aktiekapitalet 
i Rambo äger våra ägarkommuner Lysekil, Munkedals, 
Sotenäs och Tanum var sin fjärdedel.  

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 ändamålsenlig resurshushållning och avfalls-
hantering. Bolaget ska tillhandahålla avfalls-, återvinnings- 
och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till 
bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrens-
kraftiga priser. 

Affärsidé 
Rambo AB ska erbjuda kundanpassad och miljöriktig av-
fallshantering genom att ta emot, sortera, behandla avfall 
och bidra till samhällsutveckling inom våra ägarkommuner.

Om Rambo
Rambo är ett kommunägt miljöföretag. Kunderna är hus-
håll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. 

Varje år hanterar Rambo ungefär 70 000 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 resurshushållningen och avfallshanteringen 
i ägarkommunerna är så god som möjligt. Rambo står 
för Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän. 

Verksamhetspolicy
Rambos produkter och tjänster håller rätt och jämn kva-
litet. Detta upprätthålls med hjälp av effektiva processer 
och personal som arbetar i god arbetsmiljö, en förutsätt-
ning för nöjda kunder och medarbetare. 
 Rambo följer de lagar och förordningar som gäller för 
verksamheten. Vägledning för Rambos och leverantö-
rers arbete är bolagets gemensamma värdegrund. 
 Rambo arbetar kontinuerligt med kompetenshöjning 
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 medar-
betare följer rutiner och instruktioner, uppmärksammar, 
rapporterar och medverkar till att brister avhjälps. 
Rambo redovisar öppet miljöfakta. Leverantörer och 
entreprenörer ska kunna redovisa sitt miljöarbete.

Så länge det 
finns avfall 
behövs vi.
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Lars Johansson, Verkställande direktör

”Tillsammans måste vi fortsätta arbeta 
förebyggande, öka kunskapen och 
skapa möjligheter till ökad återvinning 
samt avfallsminimering. Allt för våra 
kommande generationer.”

Theresa Eldsjö - Verkställande direktör

Som ett ytterligare händelserikt år summerar vi 2019. 
Vi verkar i en spännande bransch med ett oerhört viktigt 
uppdrag. Inte minst märks detta på den aktiva samhällsde-
batten, politiska beslut och nya förordningar som påverkar 
och utmanar oss i vårt arbete.

Under året fortsatte vi arbetet med att ställa om våra 
ägarkommuners sopsystem. Som kommun nummer två 
erbjuds nu Munkedals kommun ett modernt sopsystem 
med hemsortering. Det värmer extra i hjärtat när så många 
av våra hushåll vill ha fyrfackskärl och vi gör allt vi kan för 
att tillsammans med dem kunna erbjuda det även på ställen 
där framkomligheten är sämre. 

Vår plan, efter införandet i Munkedal, var att fortsätta 
omställningen av sopsystemen och nästa kommun på tur 
var Sotenäs. Den nya förordningen om producentansvar 
för förpackningar, där producenter får utökat ansvar för att 
samla in och ta om hand uttjänta förpackningar, har dock 
inneburit att vi fått avvakta införandet i väntan på hur den 
nya förordningen påverkar oss. 

Som ett steg i införandet av det nya sopsystemen i Sotenäs 
och Tanum fick vi också samtliga beslut på plats för att 
genom en verksamhetsövergång ta över nuvarande en-
treprenad i egen regi. Förberedande arbete inför överta-
gandet har pågått under året och vi är mycket glada att få 
möjligheten att arbeta tillsammans med de av vår tidigare 
entreprenörs personal som valt att fortsätta sin anställning 
hos oss. Från och med 1 februari 2020 tömmer vi hushålls-
soporna i egen regi i samtliga av våra fyra ägarkommuner. 

Diskussionerna om en eventuell förbränningsskatt fortsatte 
under året och i slutet av 2019 kom beslutet om ett stegvis 
införande av förbränningsskatt med 75 kr per ton avfall från 
och med 1 april 2020, 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 
kr per ton avfall 2022. Med tanke på att 80 % av det som 
ligger i soppåsen från ett hushåll skulle kunna återvinnas 
antingen i form av matavfallsrötning eller genom förpack-
ningsåtervinning, känns den inslagna vägen att ställa om 
sopsystemen i våra ägarkommuner som helt rätt. 

Vi har arbetat intensivt med att uppfylla de villkor och krav 
som Miljöprövningsdelegationen ställer i beslutet gällande 
det nya miljötillståndet för Siviks avfallsanläggning. Målet är 
att ta det nya tillståndet i anspråk i början av 2020.  

Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya 
tillstånd där Hogenäs kommer att prioriteras i första hand. 
Under 2019 har arbete gjorts för att uppdatera kontroll-
programmen för Hästesked, Tyft och Sivik och arbete med 
Hogenäs kontrollprogram pågår.

Vi driver utvecklingsprojekt med syfte att minska miljöpå-
verkan från vår verksamhet. Bland annat har vi på Siviks 
avfallsanläggning ett IoT-projekt för digital mätning av tem-
peratur, volymer och flöden. Genom samarbete med extern 
part undersöker vi möjligheten att smälta återvinningsbar 
hårdplast till pellets för att sedan använda det till råmaterial. 
Vi arbetar också aktivt med att undersöka möjligheterna till 
utökat återbruk. 

Vi utökar servicen till våra kommuninvånare i Tanums kom-
mun. Under året har byggnationen av den nya återvinnings-
centralen på Tyfts avfallsanläggning pågått. Återvinnings-
centralen planeras att invigas i april 2020 och kommer att 
innebära ytterligare utökad service till våra kommuninvå-
nare med större möjligheter till sortering av avfall och en 
ökad säkerhet för besökare och medarbetare vid återvin-
ningscentralen. 

När vi nu blickar fram mot 2020 känns det tryggt att stänga 
böckerna med en stabil ekonomi inför kommande års 
utmaningar. Tack vare våra fantastiska medarbetare har vi 
skapat förutsättningar för våra kommuninvånare att tillsam-
mans med oss ta ytterligare steg uppför avfallstrappan för 
en bättre miljö och framtid. Tillsammans måste vi fortsätta 
arbeta förebyggande, öka kunskapen och skapa möjlighe-
ter till ökad återvinning och avfallsminimering. Allt för våra 
kommande generationer.

 

Tillsammans 
för framtiden!

Theresa Eldsjö
Verkställande direktör

VD HAR ORDET
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Bygget av den efterlängtade nya återvinningscentralen på 
Tyft avfallsanläggning i Tanum närmar sig sitt slut. Den nya 
återvinningscentralen har fokus på tillgänglighet, tydlighet, 
återbruk och säkerhet. Fler körfiler och nivåskillnader gör att 
det är lättare att komma fram med bilen, det gör också att 
både besökare och personal får en säkrare arbetsmiljö. 

Satsning på återbruk
Vi har satsat mycket på återbruk där vi samverkar med arbets-
marknadsenheten i Tanums kommun. Vi vill göra det enkelt 
för besökare att lämna av de saker som är hela och rena och 
kan bli till glädje för någon annan. Den nya återvinningscen-
tralen invigs 3 april 2020

Tyft nya åter-
vinningscentral 

Fastighetsnära insamling av  
förpackningar och returpapper
Från 1 januari 2019 gäller förändringar i förordningarna om insam-
ling av förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). 
Producenter får utökat ansvar för att samla in och ta om hand 
uttjänta förpackningar och returpapper. Målet är att 
underlätta för hushållen att källsortera förpack-
ningar och returpapper och därmed minska 
den totala miljöbelastningen från dessa.

Nära insamling
skall erbjudas
2021 ska 60 procent av alla bostads-
fastigheter erbjudas en insamlings-
plats nära huset eller i kvarteret. 
Från 2025 är målet att alla bostäder 
ska erbjudas den möjligheten.
 I september hölls ett första sam-
rådsmöte mellan Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen FTI, representanter 
från de fyra ägarkommunerna och Rambo 
AB. FTI presenterade sitt arbete med att 
lämna in ansökan till Naturvårdsverket och 
förhörde sig om möjligheter till framtida sam-
verkan. Det planerade införandet av hemsortering i 
fyrfackskärl i våra kommuner ligger helt i linje med de nya 
förordningarna.
 

Nytt insamlingssystem dröjer
Under hösten och vintern har dessa nya förutsättningar utretts och 

som en följd av detta tog Sotenäs kommun, på inrådan 
av Rambo, beslutet om att det planerade införan-

det av nytt insamlingssystem i Sotenäs skjuts 
fram. Det finns en stor osäkerhet innan 

avtal mellan tillståndsgiven organisation 
och Rambo är upprättade. 

 
Förutsättningar  
diskuterades
I slutet av november hölls yt-
terligare ett samråd mellan FTI, 
representanter för de fyra kom-
munerna och Rambo. Under detta 
samråd diskuterades konkreta 

förutsättningar inför ett kommande 
avtal, under förutsättning att FTI får 

Naturvårdsverkets tillstånd. Dessa 
förutsättningar finns med som en del i 

det fortsatta arbete inför det slutgiltiga avtal 
som Rambo har för avsikt att sluta med den 

organisation som får Naturvårdsverkets tillstånd att 
bedriva insamling.

Nytt insamlingssystem i Munkedal
Att ta över driften av sophämtningen och samtidigt införa ett nytt 
insamlingssystem i Munkedal har varit en av årets stora utmaning-
ar. Det har under lång tid förberetts inför övertagandet och med 
erfarenheterna från införandet i Lysekil i ryggen har vi förberett oss 
på ett intensivt år. Vid en stor förändring som denna, involveras alla 
delar av verksamheten på olika plan. Många av kommunens alla 
hushållsfastigheter och vägar har inventerats för framkomlighet. 
Nya informationskanaler har byggts upp. 

Informationsmaterial har skickats ut och valprocesser har genom-
förts. Visningsdagar där vi mött kunder som fått diskutera, känna 
på de nya kärlen, fått råd och stöd inför sina val har hållits. Riktlinjer 
har dragits, ändringar, anpassningar och nya rutiner har varit en 
vardag för personalen. Många nya frågor har ställts och nya svar 
har formulerats. Det är i lägen som detta vi alla verkligen får visa 
prov på hur effektiva, engagerade, kunniga och modiga vi är!  
Vi är miljöhjältar!

Under 2019 har Rambos uppförandekod, med tillhörande kortlek, 
fungerat som  stöd vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 
Materialet fungerar som ett enkelt sätt att skapa diskussion och ta 
ställning. Diskussionerna ökar förståelsen för olika delar av verk-
samheten och varandras delaktighet i det vardagliga arbetet och 
helheten Rambo AB.

  

Uppförandekod –  
Vi är miljöhjältar!

Uppförandekoden: Hur vi skapar förtroende och tillit i våra 
relationer med kunder, samarbetspartners, leverantörer och 
varandra. 
 – När vi vaknar på morgonen, går till jobbet och tar på oss 
vår Rambokeps representerar vi hela vår verksamhet i alla 
jobbsammanhang.

1 2

2
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HÄNT UNDER ÅRET



FÖRTROENDE

NÄRHET

ENKELHET

88%

88%
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Arbetsmiljö, hälsa och ledningssystem
Arbetsmiljöfrågorna ligger högst upp på agendan och detta 
innebär att vi jobbar med att uppfylla arbetsmiljöverkets 
regler och rekommendationer. Arbetet med införande av 
gemensamma kärl och kärlskåp fortsätter. Från och med 
januari 2020 tömmer vi inte enskilda avloppsanläggningar 
med tunga lock. Tydligare rutiner för information av hante-
ring av farligtavfall och kemikalier som inkommer till våra 
återvinningscentraler har uppdaterats.
 Arbetsmiljöavvikelser, men även avvikelser inom t.ex. 
kvalitet och miljö, använder Rambo AFA-försäkrings digitala 
verktyg, TRIA. I systemet rapporteras händelser som följs 
upp och åtgärdas. Systemet används av alla anställda och 
arbetsmiljöansvaret har en tydlig delegation inom organisa-
tionen för att arbetet ska ske på alla nivåer.

SOCIALT ANSVAR - MEDARBETARE

Nyckeltal personal
(antal anställda)   2019 2018  2017

Tillsvidareanställda  75 67  71   
– varav kvinnor  19 17  21   
– varav män  56 50  50   
Visstidsanställda  20 21  23   
Medelålder, år  47 48  46   
Personalomsättning, % *  6 12,7  18   
Sjukfrånvaro, %  6,9 5,1  6,3
- varav långtidssjukfrånvaro, % **  23,1 23,3  12,9 

* 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.

Varje år mäts personalens upplevelse av hur väl vi följer 
Uppförandekoden i en medarbetarundersökning. Detta är 
2019 års resultat. »

77%

91%

VARUMÄRKE

Anne Svensson, Utvecklingssamordnare 
Maria Magnusson, Kundsamordnare.
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Vidare måste det även undersökas hur den nya förordningen och 
ett eventuellt avtal påverkar avfallsföreskrifter och renhållnings-
taxor. 

Som ett steg i införandet av det nya insamlingssystemet beslu-
tade bolagsstämman under 2018 att nuvarande entreprenad i 
Sotenäs och Tanums kommun genom en verksamhetsövergång 
ska övertas i egen regi. Övergången är planerad till 1 februari 
2020 och förberedelser har pågått under året. 

Sedan 2018 har Rambo arbetat intensivt med att uppfylla de 
villkor och krav som Miljöprövningsdelegationen ställer i beslutet 
gällande miljötillstånd för Siviks avfallsanläggning. Under 2018 
sköt Miljöprövningsdelegationen upp beslut kring lakvattenre-
ning, dag- och släckvattendammar, utredning av oljeavskiljares 
funktion samt utredning kring näringsinnehåll i kompost och 
jordprodukter. Rambo har både med egen kompetens och via 
konsulter provtagit, analyserat och utvärderat näringsinnehåll 
i kompost, föroreningsinnehåll i lakvatten, mätt in och ritat upp 
lämpliga dag- och släckvattendammar samt budgeterat för instal-
lation av ny oljeavskiljare. Därtill har resurser lagts på att förbättra 
komposteringen av WWT-slam för att säkerställa att de nya villko-
ren för föroreningsinnehåll uppfylls. Ytterligare utredning behövs 
kring hur lakvattenreningen ska utformas i framtiden.

Under året har byggnation av den nya återvinningscentralen på 
Tyfts avfallsanläggning pågått. Återvinningscentralen planeras 
att färdigställas under 2020 och kommer att innebära ytterligare 
möjligheter till sortering av avfall och en större säkerhet för besö-
kare och medarbetare vid återvinningscentralen. 

Resultat och ställning
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 808 tkr, vilket är 
1  443 tkr bättre än budget på 1 365 tkr. Årets investeringar upp-
går till 38 076 tkr. Ett lån på 16 350 tkr, med kommunal borgen, 
har upptagits under året för finansiering av det nya insamlings-
systemet i Munkedal. Soliditeten uppgår till 48 procent. 

Företagsledning och gemensam administration
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 1 369 tkr. 
 
Affärsområde Avfallshantering
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas 
under affärsområde avfallshantering. Affärsområdet redovisar ett 
resultat på 3 689 tkr vilket är 1 063 tkr bättre än budget på 2 626 
tkr. Ökade intäkter för omhändertagande av avfall tillsammans 
med minskade avskrivningar till följd av lägre investeringstakt mot 
budget påverkar resultatet positivt.

Affärsområde Hushåll
Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv 
redovisas under affärsområde hushåll. Tillsammans redovisar kol-
lektiven ett negativt resultat på -5 743 tkr vilket är 1 233 tkr sämre 
än budget på -4 510 tkr. 

Lysekils renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 56 tkr vilket 
är 1 013 tkr lägre än budget på 1 069 tkr. Budgetavvikelsen förkla-
ras bland annat av minskade intäkter för verksamheter till följd av 
tidigare beslutade taxor samt minskat resultat för slam.

Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett resultat på -322 tkr 
att jämföras med budget på -533 tkr. Trots ökad entreprenörser-
sättning för insamling av hushållsavfall redovisar kollektivet ett 
resultat bättre än budget vilket bland annat förklaras av ökade 
intäkter för tillkommande abonnemang.

Tanums renhållningskollektiv har sedan tidigare ett ackumulerat 
överskott. För att nyttja överskottet budgetar kollektivet med ett 
negativt resultat på -2 211 tkr. Resultatet för året uppgår till -2 432 
tkr. Den negativa budgetavvikelsen på -222 tkr förklaras främst av 
ökade entreprenörsersättningar för insamling av hushållavfall.

Munkedals renhållningskollektiv budgeterar ett negativt resultat 
på -2 836 tkr till följd av införandet av det nya insamlingssystemet. 
Årets resultat hamnar på -3 045 tkr vilket innebär en negativ bud-
getavvikelse på -209 tkr vilken förklaras av ökade behandlingsav-
gifter för omhändertagande av avfall.

De fyra renhållningskollektiven har ett ackumulerat resultat på 
-2 184 tkr före skatt vid årets utgång. Det ackumulerade resultatet 
fördelas enligt nedan:

Lysekil: - 3 048  tkr
Sotenäs: 887 tkr
Tanum:  2 206 tkr
Munkedal: -2 228 tkr 

Överskotten kommer renhållningskollektiven till del framöver då 
tidigare upparbetade överskott ska återföras till respektive renhåll-
ningskollektiv. Underskotten i Lysekil och Munkedal är planerade 
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 3 479 tkr att 
jämföras med budget på 3 235 tkr. Den positiva budgetavvikel-
sen förklaras främst ökade intäkter för komprimatortömningar och 
containerhyror samt försäljning av avyttrade fordon.
 

Årsredovisningen är upprättad för Regional Avfallsanläggning i 
Mellersta Bohuslän AB 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 637 500 25 1275

Sotenäs kommun 637 500 25 1275

Tanums kommun 637 500 25 1275

Munkedals kommun 637 500 25 1275

Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhän-
derta, transportera och behandla avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande 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
2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning, tkr 167 320 165 697 161 055 153 142 156 456

Resultat e fin. poster, tkr 2 808 3 666 1 431 9 876 7 275

Resultat i % av nettooms. 1,7 2,2 0,9 6,4 4,7

Justerat eget kapital, tkr 86 654 84 774 82 284 81 516 74 154

Balansomslutning, tkr 179 836 153 797 142 738 159 570 127 338

Soliditet, % 48 55 58 51 58

Medeltalet anställda 74 72 74 71 69

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 euro-
peiska lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. 
Genom att aktivt delta i bransch  och intresseorganisationer 
verkar bolaget för att påverka utvecklingen 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 
är från 80- och 90-talen och speglar den tidens avfallshantering. 
Till följd av detta finns behov av omprövning. Beslut om ett nytt 
tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhölls under våren 2018, 
vilket innebar en rad förändrade och nya villkor och därmed även 
förändring av verksamheten. Rambo arbetar för att ta tillståndet i 
anspråk och med att anpassa verksamheten efter de nya kraven. 
Detta arbete kommer fortsätta under 2020. 

Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya till-
stånd och Hogenäs kommer att prioriteras i första hand. Avfalls-
anläggningarna har kontrollprogram som reglerar hur Rambo ska 
arbeta för att uppfylla villkor i miljötillstånd och miljölagstiftning. 
Under 2019 har arbete gjorts för att uppdatera kontrollprogram-
men för Hästesked, Tyft och Sivik och arbete med Hogenäs 
kontrollprogram pågår. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2019 infördes det nya insamlingssystemet i Munkedals 
kommun. Detta innebär att Munkedals kommun nu är den andra 
av bolagets fyra ägarkommuner att erbjudas ett modernt och 
effektivt insamlingssystem med möjlighet till hemsortering. Efter 
införandet stod Sotenäs kommun på tur, men på grund av föränd-
ringar i Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar, där producenter får utökat ansvar för att samla in och ta 
om hand uttjänta förpackningar, beslutades det att det planerade 
införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs skjuts fram. Detta 
då det finns en stor osäkerhet innan avtal mellan tillståndsgiven 
organisation och Rambo kan upprättas. 

Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten 
under räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER Not 2019 2018

Nettoomsättning 167 320 049 165 696 525

Övriga rörelseintäkter 1 040 657 594 212

Summa rörelsens intäkter 168 360 706 166 290 737

RÖRELSENS KOSTNADER
Förnödenheter och övriga externa kostnader 3, 4 -106 692 985 -107 198 497

Personalkostnader 5 -48 076 058 -44 373 087

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -10 648 202 -11 022 118

Summa rörelsens kostnader -165 417 245 -162 593 702

Rörelseresultat 2 943 461 3 697 035

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 11 025 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 140 816 132 756

Räntekostnader och liknande resultatposter -287 230 -163 914

Summa resultat från finansiella poster -135 389 -31 158

Resultat efter finansiella poster 2 808 072 3 665 877

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond -135 000 -506 000

Återföring från periodiseringsfond 485 000 1 502 000

Förändring av avskrivningar utöver plan -3 000 000 -3 660 000

Summa bokslutsdispositioner -2 650 000 -2 664 000

Resultat före skatt 158 072 1 001 877

Skatt på årets resultat 6 -90 282 -334 428

Årets resultat 67 790 667 449
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 48 967 093
Årets vinst 67 790
 49 034 883
 
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 255 000
I ny räkning överföres 48 779 883
 49 034 883

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 48 554 644 667 449 49 222 093

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma   667 449 -667 449 0

Utdelning till aktieägare   -255 000  -255 000

Årets vinst    67 790 67 790

Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 48 967 093 67 790 49 034 883 

Förändringar i eget kapitalt

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Arbetet med att utreda möjligheten att samverka med den orga-
nisation som får Naturvårdsverkets tillstånd att införa obligatorisk 
fastighetsnära insamling för förpackningar kommer att pågå 
under 2020. Tillstånd kommer att tilldelas senast 2020-12-31. 
Taxeberäkningar och avtalsdiskussioner kommer att avgöra möj-
ligheten till ett framtida samarbete och införande av nya insam-
lingssystem i Sotenäs och Tanums kommuner.

I början av 2020 planeras det nya tillståndet för Siviks avfallsan-
läggning att tas i bruk. Enligt 15 kap. 34 § och 16 kap. 3 § miljöbal-
ken 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. Det förberedande 
arbetet med att kunna ta det nya tillståndet i bruk fortsätter där 
utredningen kring hur lakvattenreningen ska utformas i framtiden 
är en viktig frågeställning.

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 kom-
munägt.

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 Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt 
miljöbalken och annan lagstiftning.

Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig 
avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På avfalls-
anläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlings-
anordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör utgångspunkten 
i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsik-
tigt hållbara principer. Bolaget ansvarar också för framtagande 
av underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande 
beslut om renhållningsordning, avfallsplan och renhållningstaxa.

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

•  Revidering av lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun
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Balansräkning
EGET KAPITAL   Not 2019 2018

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 48 967 093 48 554 644

Årets resultat 67 790 667 449

49 034 883 49 222 093

Summa eget kapital 67 544 883 67 732 093

 

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 14 6 533 000 6 883 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 17 966 000 14 966 000

Summa obeskattade reserver 24 499 000 21 849 000

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 15 4 445 000 4 445 000

Summa avsättningar 4 445 000 4 445 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 16 29 857 810 18 975 000

Summa långfristiga skulder 29 857 810 18 975 000

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 16 4 956 252 2 912 500

Leverantörsskulder 22 132 882 9 674 874

Övriga skulder 17 513 763 17 724 347

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 8 886 060 10 483 925

Summa kortfristiga skulder 53 488 957 40 795 646

Summa eget kapital och skulder 179 835 650 153 796 739

Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2019 2018 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 28 493 843 30 512 685

Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 690 045 495 398

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 58 014 866 38 959 533

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 13 720 554 3 526 602

100 919 308 73 494 218

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 184 014 191 239

184 014 191 239

Summa anläggningstillgångar 101 103 322 73 685 457

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Elcertifikat 16 578 38 645

16 578 38 645

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 23 065 182 25 306 237

Aktuell skattefordran 1 557 296 1 758 322

Övriga fordringar 3 014 022 612 190

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 8 357 397 6 137 402

35 993 897 33 814 151

Kassa och bank
Kassa och bank 42 721 853 46 258 486

42 721 853 46 258 486

Summa omsättningstillgångar 78 732 328 80 111 282

Summa tillgångar 179 835 650 153 796 739
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Noter
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 
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 be-
lopp 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 förfal-
lotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer 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. 
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovi-
sas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda 
insatser. I efterföljande redovisning redovisas andelarna till anskaff-
ningsvärde 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 redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade 
på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

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

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande-
period förutom mark som inte skrivs av.

 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 omsättnings-
tillgång 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 skat-
tesatser 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 anläggningstill-
gångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggnings-
tillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper 
och övriga enskilda anläggningstillgångar som är väsentliga.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förplik-
telse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och belop-
pen 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.

Kassaflödesanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2019 2018

Rörelseresultat 2 943 461 3 697 035

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 9 702 996 10 204 618

Erhållen ränta m.m. 140 816 132 756

Erlagd ränta -287 230 -163 914

Betald inkomstskatt -335 634 -484 610

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 12 164 409 13 385 885

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 22 067 45 444

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 2 241 055 -2 694 263

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -4 621 827 2 890 637

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 12 458 008 -1 894 739

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -1 362 071 -222 756

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 901 641 11 510 208

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet 8 -240 248 0

Förvärv av byggnader och mark 7 -459 433 -649 271

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -27 182 493 -11 037 619

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 948 040 330 000

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 -10 193 952 -1 942 782

Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar 11 025 0

Försäljning av långfristiga värdepapper 11 7 225 5 250

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 109 836 -13 294 422

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna långfristiga lån 16 350 000 12 000 000

Ändring kortfristiga finansiella skulder -3 423 438 -1 412 500

Utbetald utdelning -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 671 562 10 332 500

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 536 633 8 548 286

Likvida medel vid årets början 46 258 486 37 710 200

Likvida medel vid årets slut 42 721 853 46 258 486
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Not 7 | Byggnader och mark 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 59 323 795 58 674 524
Inköp 459 433 649 271
Utgående ackumulerade  59 783 228 59 323 795
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar -28 811 110 -26 361 505
Årets avskrivningar -2 478 275 -2 449 605
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 289 385 -28 811 110

Utgående redovisat värde 28 493 843 30 512 685
   
Redovisat värde byggnader 8 772 977 9 076 439
Redovisat värde markanläggningar 19 004 536 20 719 916
Redovisat värde mark 716 330 716 330

Summa 28 493 843 30 512 685

Not 8 | Nedlagda kostnader  
på annans fastighet 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 755 797 755 797
Inköp 240 248 0

Utgående ackumulerade  996 045 755 797
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -260 399 -222 611
Årets avskrivningar -45 601 -37 788

Utgående ackumulerade avskrivningar -306 000 -260 399

Utgående redovisat värde 690 045 495 398
   
   

 

Not 9 | Maskiner och andra    
tekniska anläggningar 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 112 889 047 105 892 552
Inköp 27 182 493 11 037 619
Försäljningar/utrangeringar -4 076 810 -4 041 124

Utgående ackumulerade 135 994 730 112 889 047
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -73 929 514 -69 435 913
Försäljningar/utrangeringar 4 073 976 4 041 124
Årets avskrivningar -8 124 326 -8 534 725

Utgående ackumulerade avskrivningar -77 979 864 -73 929 514

Utgående redovisat värde 58 014 866 38 959 533

Not 10 | Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 
  2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 3 526 602 1 583 820
Inköp 10 193 952 1 942 782

Utgående ackumulerade  13 720 554 3 526 602
anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 13 720 554 3 526 602

Not 11 | Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019 2018

Nom. värde Antal Antal
SI-vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769600-8742 1 400 42 31 500 42 31 500

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 26 514 30 33 739

Älvsborgsvind AB, Alingsås, org nr 556508-4448 10 5 000 75 000  5 000 75 000

184 014 191 239

Ingående anskaffningsvärde 191 239 196 489

Återbetalda insatser -7 225 -5 250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 184 014 191 239

Utgående redovisat värde 184 014 191 239

Noter
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 upp-
skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kom-
mer, definitionsmässigt, 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 2019 2018

Under året har företagets 
leasingavgifter uppgått till 1 516 942 1 349 504

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 2019 2018

Öhrlings PricewatehouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 180 300 133 200
Övriga tjänster 120 294 370 174
Summa 300 594 503 374

Not 5 | Personal 2019 2018

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

Medelantal anställda har varit; 74 72
- varav kvinnor 19 19
- varav män 55 53
   
Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader har utgått med följande belopp: 

Styrelsen och VD   
Löner och ersättningar 1 182 274 1 269 649
Pensionskostnader 158 089 209 708

 1 340 363 1 479 357
Övriga anställda   
Löner och ersättningar 31 909 093 29 236 171
Pensionskostnader 1 681 885 1 745 169

 33 590 978 30 981 340 
 
Sociala kostnader 10 882 242 10 146 340

Summa styrelse och övriga 45 813 583 42 607 037

Könsfördelning i styrelse och företagsledning   
Antal styrelseledamöter 9 9
varav kvinnor 0 2
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1
varav kvinnor 1 1

Not 6 | Skatt på årets resultat  2019   2018

Aktuell skatt  -90 282  -334 428

  -90 282  -334 428
   
Avstämning av effektiv skatt     
  Belopp  Belopp
Resultat före skatt  158 072 1 001 877

Skatt enl. gällande skattesats (22,00%) 21,40% -33 827   -220 413
Ej avdragsgilla kostnader 31,34% -47 969   -107 777
Ej skattepliktiga intäkter -1,35% 2 140    0
Schablonintäkt periodiseringsfond 4,91% -7 512    -6 238
Tillägg på återförd periodiseringsfond 2,03% -3 114  0,00%  0

Redovisad skattekostnad 59,68% -90 282   -334 428
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Lysekil den 21 februari 2020

                                     Lars-Arne Staxäng                  Theresa Eldsjö
                                                 Styrelsens ordförande                    Verkställande direktör

 Christer Börjesson Tomas Andreasson Håkan Hanson
 

 Roger Siverbrant Said Lundin Arne Mörk

Glenn Sandsten                        Jens Gustafsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 2 mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och 
interna kontroll har avgivits den 2 mars 2020

 Johan Forsberg                                                 Veikko Larsson
 Lekmannarevisor Lysekils kommun                                     Lekmannarevisor Sotenäs kommun

 Claes Hedlund                                                         Berit Karlsson
 Lekmannarevisor Munkedals kommun                                      Lekmannarevisor Tanums kommun

Noter
Not 12 | Förutbetalda kostnader   
och upplupna intäkter 2019 2018

Förutbetalda hyreskostnader 132 282 119 892
Förutbetalda leasingavgifter 1 715 31 370
Förutbetalda försäkringspremier 1 469 909 213 859
Övriga förutbetalda kostnader 1 689 019 943 515
Upplupna intäkter 5 064 472 4 828 766

Summa 8 357 397 6 137 402

Not 13 | Upplysningar  
om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde/aktie

Antal/värde vid årets ingång 5 100 500,00
Antal/värde vid årets utgång 5 100 500,00
   
  
Not 14 | Periodiseringsfond 2019 2018

Periodiseringsfond, taxering 2013 0 485 000
Periodiseringsfond 2014 270 000 270 000
Periodiseringsfond 2015 2 235 000 2 235 000
Periodiseringsfond 2016 2 447 000 2 447 000
Periodiseringsfond 2017 940 000 940 000
Periodiseringsfond 2018 506 000 506 000
Periodiseringsfond 2019 135 000 0

Summa 6 533 000 6 883 000
   

Not 15 | Avsättningar 2019 2018

Avsättning för slutligt  
omhändertagande av WWT-slam 4 445 000 4 445 000

Summa 4 445 000 4 445 000
   

Not 16 | Långfristiga skulder 2019 2018

Skulder till kreditinstitut 34 814 062 21 887 500
Amortering inom 1 år 4 956 252 2 912 500
Amortering inom 2 till 5 år 19 825 008 11 650 000
Amortering efter 5 år 10 032 802 7 325 000

Not 17 | Upplupna kostnader   
och förutbetalda intäkter 2019 2018

Upplupna löner 200 901 120 171
Upplupna semesterlöner 2 509 073  2 001 440
Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter 784 821 666 610
Beräknad upplupen löneskatt 0 478 431
Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 5 391 265 7 217 273

Summa 8 886 060 10 483 925

 

Not 18 | Justering för poster    
som inte ingår i kassaflödet 2019 2018

Avskrivningar 10 648 202 11 022 118
Vinst vid försäljning av materiella  
och immateriella anläggninstillgångar -945 206 -330 000
Avsättningar 0 -487 500

Summa 9 702 996 10 204 618

Not 19 | Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad vinst  48 967 093
årets vinst  67 790

Summa  49 034 883

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas  255 000
i ny räkning överföres  48 779 883 

Summa  49 034 883

Not 20 | Ställda säkerheter 2019 2018

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

Not 21 | Eventualförpliktelser 2019 2018

Evenualförpliktelser 0 0

Not 22 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

För att kunna ta det nya tillståndet för Siviks avfallsanläggning i anspråk, 
har en ekonomisk säkerhet om 10 225 tkr ställts till Länsstyrelsen. 
Den ekonomiska säkerheten är upptagen i form av en försäkring och 
har godkänts av Miljöprövningsdelegationen i februari 2020.
Den 1 februari 2020 övertog bolaget genom en verksamhetsövergång 
insamlingsentreprenaden i Sotenäs och Tanums kommun från tidigare 
underentreprenör.

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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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 nio styrelseledamöter och åtta personliga 
suppleanter. Av dessa utses åtta av styrelseleda möterna och de 
åtta suppleanterna av ägarkommunernas kommunfullmäktige. 
Ordföranden, den nionde styrelseledamoten, utses av årsstäm-
man. Ägarkommunerna utser vart fjärde år vice ordförande. 
  Styrelsen ska, utöver konstituerande sammanträde,  
sammanträda minst fyra gånger per år. Under 2019 sammanträd-
de styrelsen fem gånger. 

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

•   Beslut om arbetsmiljöpolicy

•   Investeringsbeslut kopplade till investeringsbudget 2019.

•   Förslag till budget och strategi 2020 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 kommunfull-
mäktige.   

Fördelning av aktiekapital

Aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 637 500 25 1 275

Sotenäs kommun 637 500 25 1 275

Tanums kommun 637 500 25 1 275

Munkedals kommun 637 500 25 1 275

Ledningssystem
Rambo innehar ett ledningssystem och är miljöcertifierat enligt 
ISO14001, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt arbetsmiljö-
certifierat enligt AFS 2001:1.

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 förnyelse-
bara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets 
verksamhet.”  
  ”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likstäl-
lighets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshan-
tering och tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första 
hand för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden 
kan åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner 
enligt Miljöbalken och annan lagstiftning.” Rambos gällande bo-
lagsordning antogs på extra bolagsstämman 2 mars 2018. 
  Kommunfullmäktige i Rambos fyra ägarkommuner har under 
2014 antagit, ett för Rambo gällande, ägardirektiv. I ägardirektivet 
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 för-
valtningsform. För det fall att Bolaget, eller Bolaget genom dess 
dotterbolag eller intressebolag, bedriver verksamhet som enligt 
lag ska bedrivas på affärsmässiga villkor ska kommunallagens 
självkostnadsprincip 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. Bola-
get och ägarkommunerna ska årligen ha samrådsmöten i form 
av ägarsamråd, ekonomiskt samråd respektive renhållnings-
samråd. 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: 
Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Kommunallagen. 
Därutöver finns en rad lagar och regler som Rambo följer i sin 
löpande verksamhet 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  
26 april 2019 i Tanums 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.

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. 



STYRELSESUPPLEANTER

LEKMANNAREVISORER

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

AUKTORISERAD REVISOR

Wictoria Insulan, Lysekil

Daniel Nielsen, Lysekil

Kjell Andersson, Sotenäs

Helene Stranne, Sotenäs

Hans Schub, Tanum

Karin Karlson, Tanum

Rolf Hanson, Munkedal

Lars Östman, Munkedal

Johan Forsberg, Lysekil Claes Hedlund, Munkedal

Veikko Larsson, Sotenäs  Berit Karlsson, Tanum

Johan Forsberg, Lysekil Claes Hedlund, Munkedal

Veikko Larsson, Sotenäs Berit Karlsson, Tanum

Theresa Eldsjö

Kjetil Gardshol, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christer Börjesson (SD), Munkedal
Vice ordförande
Född: 1954
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ledamot kommunfull-
mäktige, ordförande Munkedals vatten AB, 
ledamot Västvatten AB, ordförande DILlAB 
industrilokaler, ersättare Räddningstjänst-
förbundet, ersättare kommunstyrelsen, 
ledamot  krisledningsnämnden.

Lars-Arne Staxäng,
Styrelseordförande
Född: 1956
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag:  
Riksdagsledamot fram till  
den 1 mars 2020, ledamot  
Thordénstiftelsen, ledamot  
Västkuststiftelsen.

Tomas Andreasson (LP) - Lysekil
Född: 1972
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Vice ordförande  
Lysekilsbostäder AB

Roger Siverbrant (S), Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2019
Född: 1950
Övriga uppdrag Ledamot k 
ommunfullmäktige, ledamot  
Samhällsbyggnadsnämnden,  
ersättare Kommunstyrelsen,  
ordförande Valnämnden.

Håkan Hanson (L), Sotenäs
Född: 1950
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Ordförande 
Valnämnden, ersättare Bygg-
nadsnämnden suppleant, 
ersättare Sotenäs Vatten AB.

Glenn Sandsten (S), Tanum
Född: 1958
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ledamot Tanums  
Bostäder AB, ersättare Tekniska nämnden, 
ersättare Omsorgsnämnden, ersättare 
kommunfullmäktige, huvudman Tanum 
Sparbank, valberedningen Fyrbodal  
Socialdemokraterna, nämndeman  
Hovrätten Västra Götaland.

Arne Mörk (C), Tanum
Född: 1965
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ersättare i 
valberedningen 

Jens Gustafsson ( S), Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2019
Inga övriga uppdrag

Said Lundin (S), Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2004
Övriga uppdrag: Ledamot  
Munkedals Bostäder AB

RAMBOS STYRELSE

32  RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2019  RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2019   33 

STYRELSE OCH REVISORERSTYRELSE OCH REVISORER





RAMBO AB | Södra  Hamngatan 6, 453 80 Lysekil
Tel: 0523 - 66 77 00 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se

G
ra

fis
k 

fo
rm

  B
oz

za
no

va
 R

ek
la

m
by

rå
  |

  F
ot

og
ra

f  
Ro

be
rt

 D
ah

lb
er

g 


