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Protokoll (4/2021) 
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB 
 
Plats och tid 
Tanums Kommun, Tedacthuset, 09.00-14-00 
 
 
Beslutande 
Lars-Arne Staxäng ordförande  
Tomas Andreasson, Lysekil närvarade från 09.40 
Roger Siverbrant, Lysekil  
Håkan Hansson, Sotenäs 
Jens Gustafsson, Sotenäs  
Said Lundin, Munkedal 
Christer Börjesson, Munkedal vice ordförande 
Glenn Sandsten, Tanum 
Arne Mörk, Tanum 
 
 
Övriga närvarande 
Mats Andresen verkställande direktör  
Jaana Wikén Ekonomi/HR-chef 
Matilda Gard Kvalité och utvecklingschef 
Anja Wallin  Renhållningsansvarig 
Rolf Hansson suppleant, Munkedal  
Kjell Andersson suppleant, Sotenäs 
Helene Stranne suppleant, Sotenäs 
 
 
§ 1 Formalia 
Jens Gustavsson utses att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs 
till handlingarna. 
 
 
§ 3 Adjungeringar 
Jaana Wikén, Matilda Gard, Anja Wallin 
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§ 4 Rapporter  
Sommaren som gått 
Med anledning av en kraftigt ökad turism utökades tömningsintervallen på FTIs  
återvinningstationer (ÅVS). Tömningarna rullade på och Rambo hade en hög  
träffsäkerhet vad gäller tömningar. Det var dock ett mycket hårt tryck på ÅVS på grund av  
den ökade turismen och att många förtag avlämnade sina förpackningar på ÅVS som  
endast är till för hushållen. FTI kommer tillsammans med Rambo att göra en utvärdering  
av sommaren 2021 med ambitionen att ta höjd för sommaren 2022. 
 
Det har även varit ett högt tryck på sophanteringen på Smögenbryggan. 
Rambo har haft en god dialog med Sotenäs Kommun under sommaren 
och kommer att ha ett fortsatt samarbete för att förbättra sophanteringen inför  
sommaren 2022. 
 
Trots den höga belastningen av turister har insamlingen av det kommunala avfallet flutit  
på bra i sommar. Rambos kundservice har haft det lugnare mot tidigare sommar vilket är  
ett kvitto på och att gör rätt saker ute på fältet.   
 
Ekonomisk uppföljning tertial 2- delårsbokslut 
 
Rambo AB redovisar ett positivt resultat på 6,3 mkr för perioden att jämföra med periodens 
budget på 1,7 mkr.  
Då stora delar av budgeterade intäkter och kostnader är linjära över året påverkar  normala 
säsongsvariationer resultatet positivt.  
Prognosen för helåret beräknas bli 5,2 mkr mot budget 2,6 mkr. 
 
Företagsledning och gemensam administration redovisar lägre kostnader för perioden med 
1,0 mkr som till stora delar beror på lägre personalkostnader jämfört med budget.  
De främsta orsakerna är under året beviljade deltids tjänstledigheter samt att vakanta 
tjänster har tillsatts senare än planerat.  
Prognosen för helåret beräknas bli lägre kostnader med 0,4 mkr. 
 
Affärsområde Avfallshantering redovisar ett resultat på 3,6 mkr att jämföra med periodens 
budget på 1,7 mkr.  
Ökade intäkter på framförallt wellpapp och metall, besöksavgifter på grund av högt tryck 
på anläggningar och ÅVC under sommaren, högre materialersättningar samt lägre 
behandlingskostnader förklarar merparten av skillnad mellan utfall och budget.  
Årsprognosen skrivs upp utifrån tertialets resultat till 4,8 mkr jämfört med budget 2,5 mkr. 
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Affärsområde Renhållningskollektiv redovisar sammantaget ett underskott för perioden på 
-0,7 mkr jämfört med budget på – 1,6 mkr.  
Prognosen för helåret beräknas bli i nivå med budget – 2,5 mkr. Lägre insamlings- och 
behandlingskostnader samt högre ersättning för metall samt högre besöksavgifter har en 
positiv inverkan på periodens resultat och årsprognos.   
 
Affärsområde Insamling redovisar ett resultat på 2,2 mkr mot budget på 1,7 mkr.  
Prognosen för helåret förväntas hamna i nivå med budget 2,5 mkr.  
Verksamheten har en föråldrad fordonspark som belastar resultatet med höga reparations- 
och underhållskostnader.  
 
Periodens investeringar uppgår till 8,9 mkr och består bland annat av nya fordon till 

Insamlingen; två stycken tvåfacks bilar och en komprimatorbil. Investeringarna för helåret 

prognostiseras bli 21,9 mkr att jämföras med budget på 26,4 mkr. Avvikelsen beror bland 

annat på att planerad investering av slambil på 5,0 mkr blir försenad och leverans 

förväntas ske under sensommaren 2022. Totalt anslag är på 93,7 mkr (budget 2021 + 

resultatöverföring för tidigare beviljade anslag på 67,3 mkr). Av dessa är 64,9 mkr 

hänförliga till de nya insamlingssystemen i Sotenäs och Tanum som beräknas 

påbörjas  under 2023 och 2024. Av dessa avser 26,9 mkr nya fordon och resterande 40,1 

mkr avser kärl och kärlskåp. 

 

För perioden har bolaget ett negativt kassaflöde på -11,8 mkr. Inga lån har upptagits under 

perioden. 

 
 

Styrelsen beslutar att: 
- godkänna delårsrapporten med följande ändring under Avfallshantering, framtid 

och prognos 2021. ”Denna ansökan har beviljats av Leader och projektet får 260 
tkr i beviljat medel.”  

 
 
Status ärende- Lakvattenhantering 
En redogörelse kring de processer och den problematiken kring lakvattenhanteringen  
som Lysekils Kommun står inför presenterades för Styrelsen. En presentation kring de  
arbete som bedrivs just nu med att prova bland annat Bio filter samt en ny skummetod   
(SAFF) för att ta bort PFOS redogjordes.  
 
 
Upphandlingar 

- Inpasseringssystem 
- Dag- och släckvattendammar 
- Drift av satellit ÅVC 
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Personalfrågor 
Från och med 1 oktober 2021 tas vissa corona-regler som gäller vid sjukdom bort.  
Läkarintyg kommer att krävas från 8:e sjukdagen (kalenderdag). Försäkringskassan slutar  
att betala ut ersättning för karensdag från och med den 1 oktober. 
 
Rekryteringar: 
Transportledare- klart 
Driftschef insamling- pågår 
Inventerare- klart 
Kundtjänst- klart 
Föräldrar vik. Kundtjänst-pågår 
5 st chaufförer- klart 
 
Taxor 
239 kommuner rapporterade in sina avgifter i avfallwebb. Lägsta avgiften har Tranås med 
1273kr och högsta avgiften har Knivsta 3620kr. 

Tanum har den 10:e lägsta avgiften med 1452kr. Sotenäs har den 168:e lägsta avgiften. 

Munkedal har den 3:e och Lysekil den 4: dyraste avgiften. Detta beror bland annat på att 
de har fyrfackssystemet vilket kräver en dyrare insamlingsmetod. 

Lysekil och Munkedals Kommun höjer taxorna med avfallsindex. 2023 beräknas de få 
större intäkter då vi bland annat kommer att få högre ersättning för materialen vi samlar 
in. 

Förslag till ny renhållningstaxor 2022 processas i Sotenäs och Tanums Kommun 
 

Avtal- utökat arrende 
Arrendet på Sivik utökas med anledning av dag- och släckvattendammar samt att det  
möjliggör för framtida uppställningsytor för fordon samt containrar. 

  
 
§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor 

a) Logglista 
Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna beslutsloggen 
 
b) Investeringar 

- Inga 
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§ 6 Temaärenden 
Budget och ekonomi 
Budgetförutsättningarna presenterades. Marknadspriset på Metall och Wellpapp har 
ökat. Det finns en osäkerhet hur marknaden och prisbilden kommer att se ut på de  
fraktioner som bolaget omhändertar. 
 
Lysekil och Munkedals Kommun ökar taxorna enligt index. Vad gäller Sotenäs och Tanums  
Kommun så är beslut ännu ej taget vilket innebär att budgetförutsättningarna för 2022  
för respektive kollektiv ännu ej är fastställd. 
 
 
§ 7 Diskussionsärenden 
Taxor Tanum 
Olika rationaliseringsalternativ diskuterades samt dess konsekvenser. 
 
Visionsdagen- hur gå vidare 
Centraliseringsfrågan diskuterades och den pausas tills Tanum ger besked om vilken 
riktning de vill gå.  
 
§8 Övriga frågor 
Rambo har nu tecknat avtal med Remondis gällande glashanteringen. Remondis får nu 
tillgång till att mellanlagra glaset på våra anläggningar och nu finns det även möjlighet för 
mottagning av glas på våra större återvinningscentraler. Privatpersoner med 
hushållsabonnemang lämnar glaset kostnadsfritt, verksamheter och företag får köra in på 
återvinningscentralen eller anläggningen och lämna glas mot avgift.  
 
§ 9 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte är 2021-11-29. Plats meddelas senare 
 
  
 
Underskrifter 

Lars-Arne Staxäng 
Ordförande 
 
Jens Gustavsson 
Justerare 
 
Mats Andresen 
Protokollförare 
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