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HUSHÅLLSKUNDER  Fördelning villahushåll fritidsboende och helårsboende 

MILJÖ

År 2020 i korthet

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Rambo 86 tillsvidareanställda varav 
23 st är kvinnor (27%) och 63 st är män (73%). Dessutom hade vi 23  st 
visstidsanställda. 

MEDARBETAREEKONOMI

Lysekil
7 825 villahushåll varav  
3 922  fritidsboende

Munkedal
4 720 villahushåll varav  
1 232 fritidsboende

Sotenäs
6 950 villahushåll varav  
4 072 fritidsboende

Tanum 
10 477 villahushåll varav  
5 906  fritidsboende

27%

73%

Hemkompostering
20 % av våra kunder kompos-
terar matavfallet hemma i egen 
kompost. (Möjligt i samtliga 
kommuner). 

Matavfall till rötning
42 % av våra kunder sorterar ut 
matavfall till rötning (idag endast 
möjligt i Lysekil, Tanum och  
Munkedal.) I Lysekil sorterar 89% 
ut sitt matavfall och i Tanum 13% 
och i Munkedal sorterar 94%

50% 59% 56%

42%

26%

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.

20%
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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.

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  
matavfallsinsamling. 

 
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.

Måluppfyllelse

Soliditet 54%.

Aktuell 2022. 
 
 
 
 
 
 
Återbrukad textil framskjuten pga 
covid-19. Tyft nya återvinningscentral 
med fokus på återbruk är färdigställd. 
Kommunikation till kund genom externa 
kanaler om vikten av återbruk.

77% av hushållskunderna erbjuds 
matavfallsinsamling varav 54% har 
matavfallsinsamling.

29% av hushållskunderna erbjuds  
FNI varav 70% har FNI.

→  Fyrårigt pilotprojekt i Lysekil med spe-
cialutrustning för filtrering av partiklar 
från fordonsdiesel. Målet är mindre mo-
torslitage, minskad bränsleåtgång och 
renare avgaser. Utvärdering sker 2021.

→  Under 2019-2020 byttes hela den 
föråldrade fordonsflottan ut mot 3 st nya 
renhållningsfordon (sopbilar) i Munke-
dals Kommun. 2 st bakgavelliftsfordon 
för kärlutkörning har även byts ut under 
samma period. Resultatet ger effektivare 
motorer som förbrukar mindre mängd 
bränsle samt har lägre utsläpp av kväve-
oxid (NOx).

→  Utredning lakvattenhantering på 
Siviks avfallsanläggning.

→  Deponigasprojekt, mätning av metan-
gas från de sluttäckta deponierna. 

Inga större avvikelser vid årets revision.

Övergripande mål
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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

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

Ingen undersökning av hushållskunder 
utförd.

Ingen undersökning av avtalskunder 
utförd.

Ingen undersökning av kunder utförd. 

Ingen undersökning utförd.

En större avvikelse noterades:  Kraven 
kring mål och handlingsplaner var inte till 
fullo uppfyllda.  Avvikelse är nu åtgärdad. 
 

 
Ingen mätning utförd.

 
Ingen mätning utförd.

Arbetsmiljöavvikelser följs upp  
i ledningssystem.

Ingen mätning utförd.

En större avvikelse noterades: Imple-
menteringen av ledningssystemet för 
arbetsmiljö var inte helt klar. Avvikelse  
är nu åtgärdad. 



Så länge det  
finns avfall  
behövs vi.
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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 medarbetare 
följer rutiner och instruktioner, uppmärksammar, rap-
porterar och medverkar till att brister avhjälps. 
Rambo redovisar öppet miljöfakta. Leverantörer och 
entreprenörer ska kunna redovisa sitt miljöarbete.



År 2020 går till historien som ett mycket besynnerligt år 
där Covid-19 tog hela världen i ett slags limbo. Vi har trots 
pandemin hanterat vårt uppdrag under det gångna året på 
ett bra sätt. Tack vare att vår fantastiska och engagerade 
personal verkligen har ställt upp, anpassat och förändrat 
så har vi kunnat klara av vårt viktiga samhällsuppdrag.

Politiska beslut och nya förordningar påverkar och utma-
nar oss ständigt i vårt arbete. Några beslut bland många 
som påverkar oss är införandet av förbränningsskatt, 
anteckningsskyldighet och spårbarhet kring farligt avfall 
samt krav på utökat antal fraktioner att samla in. Ett ovän-
tat och märkligt beslut var dock när regeringen bestämde 
om att upphäva producentansvaret för returpapper. Detta 
med syftet att stötta tidningsbranschen som står i ett 
känsligt skede på grund av digital distribution. Ansvaret 
läggs i stället på kommunerna och kommer att innebära 
ökade kostnader för våra kommuninvånare från och med 
2022. 

Under året har vi tagit över insamlingsuppdraget i Tanums 
och Sotenäs kommuner från tidigare entreprenad SUEZ. 
Nu samlar Rambo in allt avfall från hushållen i egen regi 
i samtliga fyra ägarkommuner. Planen att införa hemsor-
tering i Sotenäs och Tanums kommuner blir kraftigt 
försenade med anledning av att Naturvårdsverket i maj 
gav avslag till de två ansökningar om tillstånd att driva 
insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in. 
Detta ledde till att regeringen fattade ett nytt beslut om 
att bostadsnära insamling ska ske från år 2023 i stället 
för 2021 som var det tidigare beslutet. Så snart vi har nått 
målet med att ha bostadsnära insamling med likartade 
insamlingssystem, fordon, taxekonstruktioner och avfalls-
föreskrifter i samtliga av våra ägarkommuner kommer vi 
att nå synergier och stordriftsfördelar i bolaget. Denna ra-
tionalisering kommer att ge en bättre service och det blir 
enklare att planera verksamheten då vi kan använda oss 
av fordon och insamlingssystem över kommungränserna. 

Regeringens beslut om att det blir skatt på förbränning av 
avfall infördes den 1 april med 75 kr per ton avfall. Under 
2021 ökar skatten till 100 kr per ton avfall och slutligen 
landar skattesatsen på 125 kr per ton avfall under 2022. 
Vid införandet av hemsortering i Lysekils och Munkedals 
kommuner ser vi att avfallet sorteras ut bättre mot tidiga-
re insamlingssystem. Då gick mer avfall till förbränning. 
Totalt i våra fyra ägarkommuner ser vi en minskning av 
hushållsavfall som går till förbränning och en ökning av 

insamlat matavfall som blir till biogas. En trend som går 
åt rätt håll när det är lätt att göra rätt. 

Ett projekt är startat där vi utreder olika möjliga metoder 
för att rena lakvattnet som i dag transporteras till det 
kommunala reningsverket i Långevik, Lysekil. Vi ser i skri-
vandets stund två möjliga reningsmetoder. Den ena där 
vi fäller ur metaller, plockar bort PFAS och skickar vattnet 
vidare för kväverening på det kommunala reningsverket. 
Den andra reningsmetoden är en fullskalig reningspro-
cess på Sivik med koppling direkt till recipienten (motta-
gande vattendrag) efter reningssteget. Vi har även under 
året möjliggjort digital mätning av temperatur, nivå och 
flöden på lakvattnet på Siviks anläggning. 

Rambo har under ett par år aktivt arbetat för att kunder 
med enskilt avlopp ska byta ut tunga brunnslock till lätta 
lock enligt arbetsmiljöverkets regler.  Sedan 1 januari 
2020 tömmer våra chaufförer inte längre anläggningar 
med tunga lock. En viktig förändring utifrån vårt arbets-
miljöarbete då belastnings- och förslitningsskador i 
samband med tunga lyft av brunnslock och slangdrag-
ning inte är ovanligt.

Tyfts nya återvinningscentral i Tanums kommun öppna-
des den 3 april. Den är både populär och flitigt besökt 
av kommuninvånare. Återvinningscentralen ger större 
möjligheter till att sortera ut material på ett enklare och 
säkrare sätt. Våra medarbetare upplever att deras arbets-
miljö blivit mycket bättre och att det är en trevligare miljö 
att vistas i.

Trots det rådande läget med pandemin så känns det 
tryggt att gå in i 2021. Vi stänger räkenskapsåret 2020 
med goda ekonomiska förutsättningar för att fortsätta 
hantera kommande års utmaningar. 

Tillsammans med våra goda medarbetare, styrelse, kun-
der och politiker synliggör vi de utmaningar och insatser 
som krävs för den fortsatta resan mot ett hållbart sam-
hälle. Ett samhälle där vi tillsammans förvaltar naturens 
resurser och ser till att vi upprätthåller cirkulära flöden. 
Ett stort tack till er alla för ett mycket gott samarbete.

Cirkulära flöden för  
ett hållbart samhälle

Mats Andresen
Verkställande direktör

VD HAR ORDET
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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



I april 2020 så öppnades äntligen vår nya återvinningscentral på 
Tyft i Tanums kommun. Storleken på den nya fina anläggningen 
gör att den kan ta emot ett stort antal besökare som erbjuds att 
sortera fler fraktioner än någonsin tidigare. 

Flera körfiler och nivåskillnader gör att besökare lätt kommer fram 
med bilen för att lämna material, samtidigt som vår personal kan 
arbeta med god arbetsmiljö. Inga tunga arbetsfordon blandas med 
vanlig persontrafik. Hantering av elektronik samt kemikalier har 
blivit enklare och säkrare i de nya lokalerna. 

Vi har satsat mycket på återbruk där vi samverkar med arbetsmark-
nadsenheten i Tanums kommun. Under 2021 kommer Tyft att erbju-
da utökade öppettider såsom kvällsöppet till kl. 18.00 varje helgfri 
måndag året runt samt på torsdagskvällar under vecka 22–32.

Nya Tyft ÅVC  
– en ren fullträff

HÄNT UNDER ÅRET

Rambo arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön för våra 
chaufförer. Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt 
arbete som medför både belastnings- och förslitningsskador på 
grund av många tunga lyft med brunnslock och slangdragning. 

Rambo har sedan 2016 aktivt arbetat med att kunder ska byta ut 
tunga lock enligt arbetsmiljöverkets regler. Brunnslock får inte 
väga mer än 15 kg. Sedan 1 januari 2020 tömmer Rambo inte 
enskilda avloppsanläggningar med tunga lock. Inför varje töm-
ning av enskilt avlopp så sker en avisering till kund där vi påtalar 
vikten av att locket ska vara bytt.  

På de fastigheter där locket inte är utbytt på tömningsdagen tas 
en personlig kontakt med fastighetsägaren. Varje fastighetsä-
gare får information gällande vilka valmöjligheter som finns 
angående lock och tömning.  

Det vi har sett i våra ägarkommuner är att fastighetsägarna har 
stor förståelse angående tunga lock och fler och fler övergår till 
lättare lock.

Förbättrad  
arbetsmiljö  
med nya 
brunnslock

Stefan Classon
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HÄNT UNDER ÅRET

Genom en verksamhetsövergång övertog Rambo 1 februari 2020 
insamlingsuppdraget från entreprenören Suez i Sotenäs och 
Tanums kommun. Verksamhetsövergången innefattade befintlig 
fordonspark, personal och uppställningsplats. 

Under våren implementerades digitala körlistor i fordonen. Digitala 
körlistor är ett verktyg som ger chauffören information om vad 
som skall tömmas och chauffören kan ange eventuella avvikelser 
som uppstår. Tack vare detta kan hushållskunder och kundser-
vice få korrekt information om tömningsdagar och eventuella 
driftstörningar. Digitala körlistor finns sedan tidigare i Lysekils och 
Munkedals kommun.

För att förbättra arbetsmiljö vid hämtning av matavfall har ca 800 
matavfallskärl i Tanums kommun bytts ut till nya modernare kärl.  
Där det finns säckställningar hos hushållskunder i Sotenäs kom-
mun så byts dessa ut till kärl.

I Tanum och Sotenäs kommun består fordonsflottan till stor del 
av äldre fordon som behöver bytas ut. Utbyte av fordonsparken 
kommer påbörjas under 2021 med två stycken nya 2-facksbilar.
Ursprungsplanen var att implementera nytt insamlingssystem i  
Sotenäs 2021 och Tanum 2022 men pga. regeringsbeslut har sådant 
införande skjutits fram.  I väntan på nytt insamlingssystem så sker 
framkomlighetsinvetering både i Sotenäs och Tanums kommun. 

Insamling 
av avfall i  
alla fyra ägar-
kommunerna

Bättre kontroll  
av farligt avfall

Rambo har under många år utfört tjänster inom miljö-
farligt avfall såsom insamling, behandling samt avsätt-
ning. Från 2020 gäller den nya Avfallsförordningen som 
bestämmer att allt farligt avfall skall registreras in till 
Naturvårdsverket. 

Sverige vill ha bättre kontroll över sitt farliga avfall såsom 
var det uppstår, dess volymer, var det farliga avfallet av-
sätts och behandlingen där emellan. Rambos personal har 
kompetens enligt Avfallsförordningen och Naturvårdsver-
kets rapportering till nytt avfallsregister. Rambo kan sedan 
november 2020 erbjuda företagskunder att vara ombud för 
registrering av farligt avfall. Investering har gjorts i digital 
mjukvara för att automatisera rapportering till Naturvårds-
verket. Ett arbete som räknas vara klart under Q1 2021.

Stefan Classon Pontus Håkansson
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Arbetsmiljöriskerna för renhållnings- och anläggningsar-
betare är stor och man uppmärksammar brister över hela 
landet, så även i Rambos fyra ägarkommuner. Rambo 
arbetar ständigt för att arbetsmiljön och trafiksäkerheten 
ska bli så god som möjligt.

Bohusläns landskap är vackert,  
men inte särskilt praktiskt
Inför nytt insamlingssystem, med möjlighet till bostads-
nära insamling av både matavfall, förpackningar och 
tidningar, i Sotenäs och Tanums kommun inventeras 
framkomlighet för sophämtning. Det nya insamlingssys-
temet innebär att de flesta hushåll kommer få två större 
kärl per fastighet, vilket i sin tur kräver större fordon.
För att nå en god arbetsmiljö där begränsad framkom-
lighet kan innebära risk för skada av personal, boende, 
utrustning och boendemiljö kan det sätt som soporna 
hämtas på att behöva förändras. Den lösning Rambo har 
funnit som bäst, både för boende och personal, är gemen-
samma kärlskåp eller kärl. Gemensamma kärlskåp har 
redan införts i flera trånga områden i våra fyra kommuner. 
I Sotenäs och Tanum kommer fler områden att få kärlskåp 
under de närmsta åren.

Stopp för tunga lock 
Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt arbete-
som medför både belastnings- och förslitningsskador på 
grund av många tunga lyft med brunnslock och slangdrag-
ning.

Rambo har under ett par år aktivt arbetat med att kunder 
ska byta ut tunga lock enligt arbetsmiljöverkets regler.  
Brunnslock får inte väga mer än 15 kg. Sedan 1 januari 
2020 tömmer Rambo inte enskilda avloppsanläggningar 
med tunga lock. 

Förebyggande åtgärder  
för trygghet och säkerhet
Hot, våld, stölder och inbrott är en del av vardagen på 
många av landets återvinningscentraler. För att skapa en 
tryggare arbetsmiljö på Rambos samtliga återvinningscen-
traler arbetar numera personalen aldrig ensamma, vare 
sig det är dag, kväll eller helg. För att snabbt kunna vara i 
kontakt med kollegor, vid till exempel hotsituationer, så har 
komradioutrustning införskaffats under året.

Kemiska produkter kan ibland orsaka skador, även när de 
inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga.  
All personal på våra anläggningar har genomgått utbild-
ning i hantering av kemiska riskkällor.

Trafiksäkerhet inne på återvinningscentraler är viktigt 
både för personal och besökare. För att få bort körning av 
tunga arbetsfordon bland besökare har översyn av contai-
ners placering genomförts.

Pandemins påverkan
Under året 2020 har alla arbetsplatser på något sätt 
påverkats av pandemin covid-19. Antalet besökare på åter-
vinningscentraler har under perioder begränsats. Kontor 
är stängda för besökare. Hemarbete har bedrivits där det 
varit möjligt. Rutiner och arbetsplatser har anpassats för 
att kunna hålla avstånd. Bolagets digitala mognad har ökat 
genom att bl.a. möten och APT genomförts digitalt.

Arbetsmiljöavvikelser
För arbetsmiljöavvikelser, men även avvikelser inom t.ex. 
kvalitet och miljö, använder Rambo AFA-försäkrings digi-
tala verktyg, TRIA. I systemet rapporteras händelser som 
följs upp och åtgärdas. Systemet används av alla anställda 
och arbetsmiljöansvaret har en tydlig delegation inom 
organisationen för att arbetet ska ske på alla nivåer.
Bland riskobservationerna ligger även avvikelserna från 
revisioner och skyddsronder mm. Statistiken utvärderas av 
skyddskommitté och ledning.

Arbetsmiljö, hälsa  
och ledningssystem

ARBETSMILJÖ

Nyckeltal personal
(antal anställda)   2020 2019  2018

Tillsvidareanställda  86 75 67   
– varav kvinnor  23 19 17  
– varav män  63 56 50    
Visstidsanställda  23 20 21
Medelålder, år  48 47 48 
Personalomsättning, % *  9,3 6 12,7
Sjukfrånvaro, %  7,6 6,9 5,1

- varav långtidssjukfrånvaro, % **  35,2 23,1 23,3

* Det lägsta antalet av de som börjat resp. slutat under året i relation till 
antalet anställda under föregående år.
 ** Långtidssjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro 
som pågått i 60 kalenderdagar eller mer. Långtidssjuka ingår i olika 
åtgärder.
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Årsredovisningen är upprättad för Regional Avfallsanläggning i 
Mellersta Bohuslän AB och redovisningen sker i svenska kronor, 
kr, om inget annat anges.  

Ägarförhållanden
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.

Flerårsjämförelse*
2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning, tkr 173 969 167 320 165 697 161 055 153 142

Resultat e fin. poster, tkr 6 260 2 808 3 666 1 431 9 876

Resultat i % av nettooms. 3,6 1,7 2,2 0,9 6,4

Justerat eget kapital, tkr 91 432 86 654 84 774 82 284 81 516

Balansomslutning, tkr 169 205 179 836 153 797 142 738 159 570

Soliditet, % 54 48 55 58 51

Medeltalet anställda 92 74 72 74 71

*Definitioner av nyckeltal, se noter

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 interval-
ler så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. 
Tillämpning av förändringar i såväl den europeiska som den natio-
nella 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 för miljö, kvalitet 
och arbetsmiljö samt regelbundna kontakter och tillsynsbesök 
från länsstyrelsen och andra myndigheter håller Rambo kontinu-
erlig kontroll på att tillstånden är aktuella och relevanta för företa-
gets 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 tog det nya tillståndet i bruk 
under 2020 och arbetar intensivt med tillståndets utredningsvill-
kor kring bland annat lakvatten- samt dag- och släckvattenhan-
tering.  

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 2020 uppdaterades kontrollprogrammen för samtliga fyra 
avfallsanläggningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Mats Andresen tillträdde som ny VD för bolaget 2020-04-01.
Ny ekonomi/HR chef har tillträtt 2020-06-01 och ny chef för kom-
munikation och kundservice 2020-10-15.

Under 2020 har Rambo arbetat intensivt med att utreda hur 
reningen av lakvatten från deponin på Sivik kan förbättras. 
Detta var ett villkor i det miljötillstånd för avfallsanläggningen, 
som togs i anspråk 2020. I februari 2021 presenteras utredning-
ens resultat för Lysekils kommun och LEVA. Efter inriktningsbe-
slut från kommunen arbetar Rambo vidare för att säkerställa en 
bra rening.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 1 januari  2020–31 december 2020.
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Rambo har utrett förekomsten av deponigasläckage (metan) 
från de tre sluttäckta deponierna. Under 2020 har vi gått vidare 
med Hästesked och Tyfts deponier, där Rambo har konstaterat 
de största läckagen, och utför nu mätning i gasuppsamlingssys-
temens skorstenar. Utredningen syftar till att ge svar på vilken 
åtgärd som behövs för att oskadliggöra den kraftiga växthusga-
sen metan.

Den nya avfallsförordningen, som stipulerar många nya regler 
och lagar för sortering av bygg- och rivningsavfall samt regist-
rering av farligt avfall, har införts stegvis under hösten med stor 
påverkan på bolagets verksamheter. Nya arbetssätt, rutiner samt 
nya mjukvaror har krävts för att följa den nya förordningen.

Tyft återvinningscentral invigdes i slutet av mars i Tanums kommun. 

Corona pandemin har inneburit en påtaglig ökning av besök på 
bolagets återvinningscentraler från april månad och resterande 
del av året. 

Upphandlingar av avfallsförbränning (ökade kostnader) och 
matavfallmottagning (minskade kostnader) har genomförts under 
2020. För exempelvis tryckimpregnerat trä har hanteringskost-
naderna stigit med 50% under de senaste två åren, samtidigt 
som Rambo tar emot mer volym tryckimpregnerat trä. Även 
farligt avfall som till största delen tas emot av Fortum i Kumla, har 
påverkats av prishöjningar över normalindex för mottagning och 
hantering. Dessa kostnadsökningar slår igenom mot bolagets 
kunder inom området farligt avfall. Träavfall har haft en nedåtgå-
ende kostnadstrend under 2020.

Inbrott på bolagets återvinningscentraler och anläggningar har 
åter ökat under året. Bolaget ser även en ökning av hot och 
våldsbeteende på återvinningscentralerna. Detta sammantaget 
gör att behov av att investera i teknisk utrustning har ökat, ökade 
väktarresurser har krävts samt utbildning för personalen att möta 
olika situationer är också ett växande behov. 

Under året har bolaget infört besöksräkning på samtliga återvin-
ningscentraler via IoT- teknik för att få ett bra statistiskt underlag 
för hur besöksbeteendet hos ägarkommunernas invånare och öv-
riga kunder ser ut för att kunna ta rätt beslut angående öppettider 
och bemanning. Rambo presenterar direkt via app och hemsida 
hur det ser ut med besöksfrekvensen just nu på alla sina öppna 
återvinningscentraler, vilket underlättar för invånarna att planera 
sina besök utifrån informationen.

Från och med 1 februari 2020 övertog Rambo insamlingsuppdra-
get av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommun genom en 
verksamhetsövergång. I verksamhetsövergången inkluderades 
befintlig fordonspark, personal och uppställningsplats. 

Resultat och ställning
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6 260 (2 808) tkr.
Årets investeringar uppgår totalt till 10 444 (38 076) tkr. Solidite-
ten uppgår till 54 (48) procent.

Företagsledning och gemensam administration
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 970 
(1   384)  tkr som beror på att vakanta tjänster har blivit tillsatta 
senare under året än planerat.  
 
Affärsområde Avfallshantering
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas 
under affärsområde avfallshantering. Affärsområdet redovisar ett 
rörelseresultat på 5 802 (3 689) tkr. Totalt genomfördes inves-
teringarna med 5 057 (13 247) tkr. En tydligare hantering av av-
giftsdebitering mot verksamheter på återvinningscentralerna har 
skett under senare delen av året vilket har gett positiv ekonomisk 
effekt. Genom förbättrade intäkter och minskade kostnader samt 
ökad ersättning för materialåtervinning har resultatet för året för-
bättrats avsevärt. Resultatökningen har varit oväntad och utfallet 
under framför allt tertial tre har varit motsatt utvecklingen jämfört 
med tidigare perioder historiskt. 

Affärsområde Hushåll
Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv 
redovisas under affärsområde hushåll. Tillsammans redovisar kol-
lektiven ett negativt rörelseresultat på -2 339 (- 5 743) tkr. Totalt 
genomfördes Investeringar med 1 287 (12 137) tkr. 

Lysekils renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
852   (56) tkr.

Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
259  (-322) tkr.

Tanums renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
-3  011 (-2 432) tkr.  

Munkedals renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
-439 (-3 045) tkr.

De fyra renhållningskollektiven har ett ackumulerat rörelsere-
sultat på -4 526 (-2 184) tkr vid årets utgång. Det ackumulerade 
resultatet är fördelat på;
 
Lysekil:  - 2 197 (-3 048) tkr 
Sotenäs:  1 145 (887) tkr 
Tanum:  - 805 (2 206) tkr 
Munkedal:  -2 669 (-2 228) tkr 

Tanum och Sotenäs bör bygga överskott inför införande av nytt 
insamlingssystem. Underskotten i Lysekil och Munkedal är plane-
rade och beror på höga kostnader i samband med införandet av 
nytt insamlingssystem. 

Affärsområde Insamling
Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområdet 
Insamling. Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 
1 827 (3 479) tkr. Totalt har investeringar genomförts med 4 100 (12 
691) tkr. Under året har verksamheten haft ökande reparations- 
och leasingkostnader för fordon p g a omständigheter i samband 
med covid-19 vilket har påverkat resultatet negativt.



16  RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2020

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Avloppsreningsverkslam från Munkedals reningsverk kommer 
från och med 1 januari 2021 att köras till Hästesked avfallsanlägg-
ning i Munkedal då Rambo nu fått tillstånd att mellanlagra denna 
fraktion. 

Under 2021 kommer Siviks avfallsanläggning att förändras genom 
att dag- och släckvattendammar anläggs som en del i det nya 
ianspråktagna tillståndet för anläggningen. Mycket utredningar 
och pilottester kvarstår kring lakvattenreningsfrågan på Sivik. 
Rambo beräknar ca 5 år innan en komplett och godkänd lösning 
för rening av lakvattnet finns på plats.

För 2022 räknar Rambo med att ha inpasseringssystem till återvin-
ningscentralerna på plats och även reglerade infarter till övriga 
stora avfallsanläggningar. Waste Water Treatment slam från Pre-
emraff, som i nuläget läggs upp internt på Siviks avfallsanläggning 
för framtida användning vid sluttäckning av den öppna deponin på 
anläggningen kommer inom 2–3 år framåt behöva transporteras 
vidare till annan slutförvaring/slutanvändning. Biosedimentslam 
från Arctic Papper tas avtalsenligt emot på Hästesked t o m april 
2022, därefter sker ny upphandling.

Genom nya Avfallsförordningen så kommer intäkter från sortering 
sannolikt att minska från bygg- och rivningsarbeten, då det enligt 
nya förordningen skall ske sortering direkt vid platsen där avfallet 
uppstår, om inte dispens utfärdas för det enskilda uppdraget till 
ansvarig bygg- och riv entreprenör.

Rambo har bytt ut ca 800 matavfalls kärl i Tanums kommun för att 
förbättra arbetsmiljön vid hämtning. Arbetet med implementering 
av kärlskåp i Sotenäs och Tanums kommun kommer att fortskrida 
under 2020/2021 som ett led i att förbättra arbetsmiljö och säker-
het i trånga miljöer.  Rambo har även löpande arbetat med att byta 
ut säckställningar mot kärl ute på landsbygden i Sotenäs kommun. 

Bolaget har en föråldrad fordonspark med mestadels fordon 
från 2009 årsmodell i Sotenäs och Tanums kommuner. Enligt 
tidigare beslut skulle Rambo ha infört fyrfackssystem i Sotenäs år 
2020 och Tanum 2021–2022 och i samband med detta även ha 
investerat i nya fordon. Men på grund av Naturvårdsverkets avslag 
på producentorganisationernas tillståndsansökningar i det nya till-
ståndspliktiga insamlingssystemet (TIS) försenas implementeringen 
och investeringar i nya fordon vilket ger konsekvenser i form av 
högre reparationskostnader på en redan föråldrad fordonspark. I 
väntan på nytt insamlingssystem kommer bolaget att genomföra 
framkomlighetsinventering både i Sotenäs och Tanums kommun. 

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 och renhållningstaxa. Gällande var 
det framtida ansvaret för framtagande av avfallsplanen ska ligga 
diskuteras i skrivandets stund av ägarkommunerna.

Under året har följande ärenden lämnats till  
bolagets ägarkommuners kommunfullmäktige 
för beslut 
• Förslag till förändring av avfallsföreskrifter Munkedals kommun.
• Renhållningstaxa för Tanums kommun fr o m 2020.
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Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst

 48 779 883
  1 072 413

255 000

Till årsstämmans förfogande står balanserad 
vinst 
Årets vinst 

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 
I ny räkning överföres 49 597 296

49 852 296

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap.3§ aktiebolagslagen enligt följande redogö-
relse: Utdelningen utgör mindre än 1% av bolagets fria egna kapi-
tal och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra 
sina förpliktelser eller investeringsplaner på kort eller lång sikt.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
noter.

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 48 967 093 67 790 49 034 883

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma 67 790 -67 790 0

Utdelning till aktieägare -255 000 -255 000

Årets vinst 1 072 413 1 072 413

Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 48 779 883 1 072 413 49 852 296

Förändringar i eget kapitalt

49 852 296
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Elisabeth Bargel
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Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER Not 2020 2019

Nettoomsättning 173 969 297 167 320 049

Övriga rörelseintäkter 695 959 1 040 657

Summa rörelsens intäkter 174 665 256 168 360 706

RÖRELSENS KOSTNADER
Förnödenheter och övriga externa kostnader 3, 4 -97 257 005 -106 692 985

Personalkostnader 5 -57 425 141 -48 076 058

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13 456 070 -10 648 202

Övriga rörelsekostnader -8 009 0

Summa rörelsens kostnader -168 146 225 -165 417 245

Rörelseresultat 6 519 031 2 943 461

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -25 749 11 025

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 112 016 140 816

Räntekostnader och liknande resultatposter -345 670 -287 230

Summa resultat från finansiella poster -259 403 -135 389

Resultat efter finansiella poster 6 259 628 2 808 072

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond -522 000 -135 000

Återföring från periodiseringsfond 270 000 485 000

Förändring av avskrivningar utöver plan -4 600 000 -3 000 000

Summa bokslutsdispositioner -4 852 000 -2 650 000

Resultat före skatt 1 407 628 158 072

Skatt på årets resultat 6 -335 215 -90 282

Årets resultat 1 072 413 67 790
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2020 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 39 481 777 28 493 843

Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 599 613 690 045

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 57 637 528 58 014 866

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 180 306 13 720 554

Summa 97 899 224 100 919 308

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 75 000 184 014

Summa 75 000 184 014

Summa anläggningstillgångar 97 974 224 101 103 322

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Elcertifikat 0 16 578

Summa 0 16 578

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 21 810 077 23 065 182

Aktuell skattefordran 1 244 839 1 557 296

Övriga fordringar 16 837 3 014 022

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 8 992 167 8 357 397

Summa 32 063 920 35 993 897

Kassa och bank
Kassa och bank 39 166 567 42 721 853

Summa 39 166 567 42 721 853

Summa omsättningstillgångar 71 230 487 78 732 328

Summa tillgångar 169 204 711 179 835 650
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Balansräkning
EGET KAPITAL   Not 2020 2019

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 2 550 000 2 550 000

Reservfond 15 960 000 15 960 000

Summa 18 510 000 18 510 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 48 779 883 48 967 093

Årets resultat 1 072 413 67 790

Summa 49 852 296 49 034 883

Summa eget kapital 68 362 296 67 544 883

 

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 14 6 785 000 6 533 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 22 566 000 17 966 000

Summa obeskattade reserver 29 351 000 24 499 000

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 15 4 445 000 4 445 000

Summa avsättningar 4 445 000 4 445 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 16 25 254 683 29 857 810

Summa långfristiga skulder 25 254 683 29 857 810

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 16 4 956 252 4 956 252

Leverantörsskulder 7 128 443 22 132 882

Övriga skulder 20 301 557 17 513 763

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 9 405 480 8 886 060

Summa kortfristiga skulder 41 791 732 53 488 957

Summa eget kapital och skulder 169 204 711 179 835 650
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Kassaflödesanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2020 2019

Rörelseresultat 6 519 031 2 943 461

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 13 408 315 9 702 996

Erhållen ränta m.m. 112 016 140 816

Erlagd ränta -345 670 -287 230

Betald inkomstskatt -90 282 -335 634

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 19 603 410 12 164 409

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 16 578 22 067

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 1 255 105 2 241 055

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 2 362 415  -4 621 827

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -15 004 439 12 458 008

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 3 374 738 -1 362 071

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 607 807 20 901 641

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

Förvärv av byggnader och mark 7,8 -102 886 -459 433

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -9 327 431 -27 182 493

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 14 500 948 040

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 -1 013 679 -10 193 952

Förvärv av långfristiga värdepapper 11 0 0

Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar 15 516 11 025

Försäljning av långfristiga värdepapper 11 109 014 7 225

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 304 966 -37 109 836

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna långfristiga lån 0 16 350 0000

Ändring kortfristiga finansiella skulder -4 603 127 -3 423 438

Utbetald utdelning -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 858 127 12 671 562

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 555 286 -3 536 633

Likvida medel vid årets början 42 721 853 46 258 486

Likvida medel vid årets slut 39 166 567 42 721 853
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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 nyttjandepe-
riod 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 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.
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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 
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 2020 2019

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas  
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förefaller till betalning inom ett år 2 680 102 3 615 813
Förefaller till betalning senare än  
ett men inom 5 år 8 437 922 9 418 000
Förefaller till betalning senare än 5 år 1 700 025 1 897 413

Under perioden kosnadsförda leasingavgifter 3 615 813 2 956 963

I bolaget inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasing-
avtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, 
avser avtalen leasing av maskiner för tillverkning, inventarier och 
bilar för transport ändamål. Maskinerna leasas normalt på fem år med 
möjlighet till förlängningmed ett år i taget. Inventarier leasas på fem år 
med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp. 

Not 4 | Ersättning till revisorer 2020 2019

Öhrlings PricewatehouseCoopers AB 
Revisionsuppdrag 168 083 180 300
Övriga tjänster 71 180 65 894

Ernst & Young 
Kommunala granskningsuppdrag 67 200 54 400
Övriga uppdrag 69 200 0

Summa 375 663 300 594

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade 
revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäk-
ringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsupp-
drag, revisionsverksamhet eller 
skatterådgivning.

Not 5 | Personal 2020 2019

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

Medelantal anställda har varit; 92 74
- varav kvinnor 24 19
- varav män 68 55

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

Styrelsen och VD 
Löner och ersättningar 1 314 223 1 182 274
Pensionskostnader 173 475 158 089

1 487 698 1 340 363
Övriga anställda 
Löner och ersättningar 39 539 759 31 909 093
Pensionskostnader 1 944 835 1 681 885

41 484 594 33 590 978 

Sociala kostnader 12 843 029 10 882 242

Summa styrelse och övriga 55 815 321 45 813 583

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

Not 6 | Skatt på årets resultat 2020  2019

Aktuell skatt -335 215 -90 282

-335 215 -90 282

Avstämning av effektiv skatt
Belopp Belopp

Resultat före skatt 1 407 628 158 072

Skatt enligt gällande skattesats (21,40%)  21,40% -301 232 21,40%  -33 827
Ej avdragsgilla kostnader 2,03% -28 579 30,35% -47 969
Ej skattepliktiga intäkter -0,24% 3 320 -1,35% 2 140
Schablonintäkt periodiseringsfond 0,50% -6 990 4,75% -7 512

Tillägg på återförd periodiseringsfond 0,12% -1 733 1,97% -3 114

Redovisad skattekostnad 23,81% -335 215 57,12% -90 282
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Not 7 | Byggnader och mark 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 59 783 228 59 323 795
Inköp 102 886 459 433
Omklassificeringar 13 881 994 0
Utgående ackumulerade  73 768 108 59 783 228
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar -31 289 385 -28 811 110
Årets avskrivningar -2 996 945 -2 478 275
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 286 330 -31 289 385

Utgående redovisat värde 39 481 778 28 493 843
 

Redovisat värde byggnader 10 715 197 8 772 977
Redovisat värde markanläggningar 28 050 250 19 004 536
Redovisat värde mark 716 330 716 330

Summa 39 481 777 28 493 843

Not 8 | Nedlagda kostnader 
på annans fastighet 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 996 045 755 797
Inköp 0 240 248

Utgående ackumulerade  996 045 996 045
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -306 000 -260 399
Årets avskrivningar -90 432 -45 601

Utgående ackumulerade avskrivningar -396 432 -306 000

Utgående redovisat värde 599 613 690 045

Not 9 | Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 135 994 730 112 889 047
Inköp 9 383 881 27 182 493
Försäljningar/utrangeringar -421 689 -4 076 810
Omklassificeringar 671 933 0

Utgående ackumulerade 145 628 855 135 994 730
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -77 979 864 -73 929 514
Försäljningar/utrangeringar 357 230 4 073 976
Årets avskrivningar -10 368 693 -8 124 326

Utgående ackumulerade avskrivningar -87 991 327 -77 979 864

Utgående redovisat värde 57 637 528 58 014 866

Not 10 | Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 13 720 554 3 526 602
Inköp 1 013 679 10 193 952
Omklassificeringar -14 553 927 0

Utgående ackumulerade  180 306 13 720 554
anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 180 306 13 720 554

Not 11 | Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020 2019

Nom. värde Antal Antal
SI-vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769600-8742 1 400 0 0 42 31 500

Lys-Vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769607-8836 3 400 0 0 15 51 000

Sivik III Koop ek för, Lysekil, org nr 769604-7617 2 547 0 0 30  26 514

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

75 000   184 014

Ingående anskaffningsvärde 184 014 191 239

Återbetalda insatser -109 014 -7 225

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 000 184 014

Utgående redovisat värde 75 000 184 014
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Noter
Not 12 | Förutbetalda kostnader   
och upplupna intäkter 2020 2019

Förutbetalda hyreskostnader 308 288 132 282
Förutbetalda leasingavgifter 109 296 1 715
Förutbetalda försäkringspremier 1 816 555 1 469 909
Övriga förutbetalda kostnader 1 470 122 1 689 019
Upplupna intäkter 5 287 906 5 064 472

Summa 8 992 167 8 357 397

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

Under räkenskapsåret har ägarförhållandet mellan ägarkommunerna 
utjämnats. I samband med detta har antalet aktier i bolaget utökats 
genom en aktiesplitt.

  
Not 14 | Periodiseringsfond 2020 2019

Periodiseringsfond 2014 0 270 000
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 135 000 135 000
Periodiseringsfond 2020 522 000 0

Summa 6 785 000 6 533 000
   

Not 15 | Avsättningar 2020 2019

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

Summa 4 445 000 4 445 000
   

Not 16 | Långfristiga skulder 2020 2019

Skulder till kreditinstitut 30 210 935 34 814 062
Amortering inom 1 år 4 956 252 4 956 252
Amortering inom 2 till 5 år 19 825 008 19 825 008
Amortering efter 5 år 5 429 675 10 032 802

Not 17 | Upplupna kostnader   
och förutbetalda intäkter 2020 2019

Upplupna löner 187 788 200 901
Upplupna semesterlöner 3 393 828  2 509 073
Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter 1 193 668 784 821
Övriga upplupna kostnader  0  0
och förutbetalda intäkter 4 630 196  5 391 265

Summa 9 405 480 8 886 060

 

Not 18 | Justering för poster    
som inte ingår i kassaflödet 2020 2019

Avskrivningar 13 456 070 10 648 202
Vinst vid försäljning av materiella  
och immateriella anläggninstillgångar -14 500 -945 206

Förlust vid försäljning av immateriella  
anläggninstillgångar  8 009 0

Avsättningar -41 267  0

Summa 13 408 312 9 702 996

Not 19 | Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad vinst  48 779 883
årets vinst  1 072 413

Summa  49 852 296

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas  255 000
i ny räkning överföres  49 597 296 

Summa  49 852 296

Not 20 | Ställda säkerheter 2020 2019

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

Not 21 | Eventualförpliktelser 2020 2019

Evenualförpliktelser 0 0

Not 22 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång finns att rapportera.  

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 21,4 %
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag, org.nr 556211-9007 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) 
Aktiebolag för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolags 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen består av en tryckt utökad årsredovisning som publiceras på bolagets hemsida efter 
datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

  2021-02-25 08:56:10 UTCSignerat 1656578 1 / 4Oneflow ID Sida

28  RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2019



 

 

2 av 3 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag för år 2020 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) 
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Trollhättan, den dag som framgår av min signering. 

Kjetil Gardshol 
Auktoriserad revisor 
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GRANSKNINGSRAPPORT  

 
Till bolagsstämman i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) 
Org.nr 556211-9007        
                                                                                                                                                                                   
Till kommunfullmäktige i Lysekils kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun och 
Tanums kommun för kännedom 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomför granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning föreligger inte.  
 
Revisionsredogörelser för utförda granskningar har upprättats och överlämnats till bolagets 
styrelse.  
 
 
 
Datum enligt digitala underskrifter 
 
 
Godkänt via e-post 

Veikko Larsson    Claes Hedlund  
Lekmannarevisor    Lekmannarevisor  
  
 
 
 
Berit Karlsson    Dan Jagefeldt   
Lekmannarevisor    Lekmannarevisorssuppleant  
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Föremålet och syftet för bolagets verksamhet finns angivit i Bo-
lagsordningen. ”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 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 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. Bolaget 
och ägarkommunerna ska årligen ha samrådsmöten i form
av ägarsamråd, ekonomiskt samråd respektive renhållnings-
samråd. Bolaget ska minst två gånger per år kalla till ägarsamråd, 
ekonomiskt samråd samt 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  
24 april 2020 i Munkedals 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
Bolagsstyrning RAMBO AB är ett aktiebolag som ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs  
och Tanums kommuner och som bildats med syfte att fullgöra ägarkommunernas skyldig-
heter inom avfallshantering samt långsiktigt säkerställa en gemensam infrastruktur för 
avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet.
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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 2020 sammanträd-
de styrelsen fem gånger. 

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

• Beslut om internkontrollplan.

• Investeringsbeslut kopplade till investeringsbudget 2020.

• Förslag till budget och strategi 2021 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 ISO 45001.



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.

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

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.

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

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

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

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

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

RAMBOS STYRELSE
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STYRELSESUPPLEANTER

LEKMANNAREVISORER

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

AUKTORISERAD REVISOR
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Tillsammans  
skapar vi resurser  
för framtida  
generationer.
 
Vad man än gör, så uppstår avfall. Därför behövs Rambo. 
Allt det vi förbrukar och som vi kallar sopor, har vi som mål 
att istället omvandla till resurser. Här gäller verkligen inte 
ensam är stark utan det behövs en växande trupp med mil-
jöhjältar. Utan miljöhjältar kan vi inte klara det. 

För miljöhjältar vill och vet att sopor går att återanvända, det 
den ena har tröttnat på kanske någon annan älskar, det som 
gått sönder kan gå att laga och det som ska slängas går att 
sortera och återvinnas. Så, tillsammans spänner vi bågen 
och sikta mot vår vision - det finns inga sopor! 





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 




