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Kommunfullmäktige l mediemskommunerna

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av
direktionen under år 2016.

  
Revisionsberättelse för år 2016

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och förbundsordningen.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt, iallt väsentligt, tillfredsställande satt. Räkenskaperna bedöms i allt
väsentligt vara rättvisande.

Vi har alltför sent getts tillfälle att granskabokslutoch fullständigadelårs-och årsredo-
visningar varför vi inte haft möjlighet att avlämna bedömning av delårsrapporten och
revisionsberättelse för årsredovisningen inom föreskriven tid. Vi rekommenderar att
tidsplaner, resurser och förberedelser tillsätts så att delårs- och årsredovisningarna framgent
kan avlämnas i föreskriven tid.

Vi bedömer att det i förbundets budget och verksamhetsplan 2016 angetts mål som är
kopplade till begreppet "god ekonomisk hushållning" genom de fastställda övergripande
målen i förbundets styrkort. Man har beslutat om ett finansiellt mål, om en ekonomi i balans,
samt fyra Verksamhetsmål. Av redogörelsen i förvaltningsberättelsen framgår att det
finansiella målet har uppfyllts. Redogörelsen för verksamhetsmålen visar att målet avseende
kunder uppnåtts medan övriga tre mål kopplade till kärnverksamheten inte fullt ut uppnåtts
för 2016. Förbundets samlade bedömning ärtrots det att man sammantaget uppfyllt god
ekonomisk hushållning.

Förbundet har inte upprättat någon avstämning av balanskravsresultatet iförvaltnings-
beråttelsen. Mot bakgrund av årets överskott och med beaktande av redovisade
realisationsvinsterframgår dock av årsredovisningen att ett positivt resultat uppkommer
varför balanskravet ändå kan anses vara uppfyllt. Vi rekommenderar att en avstämning av
balanskravet införs i kommande delårs- och årsredovisningar.

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning i huvudsak år
uppnått varför slutsatsen är att man bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt.

Vi tillstyrker att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2016 godkänns.

Västerås den 4 april 2017
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Rapport över de sakkunnigas granskning av årsredovisningen per 2016-12-31
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Sammanfattning

På uppdrag av VafabMiljö kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat
kommunalförbundets årsbokslut och årsredovisning för år 2016. Härföljeren summering av
väsentliga iakttagelserfrån granskningen:

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att årsredovisningen inte, iallt väsentligt, är upprättad i enlighet
med god redovisningssed. Avsättning för pensioner har dock inte fullt ut redovisats
enligt god redovisningssed vilket framgår av not 1 till årsredovisningen.

Man redovisar en samlad bedömning med avseende på om god ekonomisk
hushållning uppnås eller ej genom redovisning av de fem övergripande målen enligt
styrkortets perspektiv. Bedömningen ska baseras på en sammanvägd bedömning av
måluppfyllelse för dessa mål. Kommunalförbundet har ett övergripande finansiellt mål
om ekonomi i balans, vilket uppfyllts för 2016, samt fyra Verksamhetsmål varav målet
avseende medarbetarna uppfylls medan övriga tre avseende kärnverksamheten inte
heit uppnåtts. Kommunalförbundets samlade bedömning är dock att man i det stora
hela har en god måluppfyllelse för 2016. Utfallet av verksamhetsmålen har inte
beskrivits på ett tydligt sätt i förvaltningsberättelsen genom angivande av mätetal vilket
vi föreslår införs i kommande delårs- och årsredovisningar.

För år 2016 redovisas ett resultat uppgående till 5 663 tkr att jämföra med 'budget
-7 453 tkr. Avvikelser mot budget uppkommer genom att det varit svårt att upprätta en
relevant budget beroende på de verksamhetsövergångar som skett dels i slutet av
2015, dels under 2016. intäkterna har varit högre från mottagning av förorenade
jordar, schakt- och byggavfall medan kostnaderna inte ökat i motsvarande mån.

Avstämning av resultatet enligt balanskravet har inte upprättats. Dock är årets
överskott så stort att man kan se att kraven trots allt uppfyllts. En avstämning av
balanskravsresultatet bör införas till kommande delårs- och årsredovisningar.

Årsredovisningen har en bra struktur och ger rimligt bra bild av kommunalförbundets
ekonomi samt bra information om väsentliga händelser under året. Då verksamheten
består av olika avdelningar och avser både det kommunala uppdraget liksom extern
verksamhet skulle en mera detaljerad driftsredovisning tillföra bra information för att
bättre förstå verksamhetens utfall i förhållande till budget. Investeringsutfallet i
förhållande kan beskrivas mera tydligt tex. genom redovisning i tabellformat.

Bokslutsprocessen har, i samband med årsbokslutet, inte fungerat helt tillfreds-
ställande. Avstämningar har genomförts i tillräcklig omfattning och dokumentationen
har varit bra. Dock har inte den kompletta och fullständiga årsredovisningen arbetets
fram i tillräckligt god tid så att granskningen kunnat färdigställas och avrapporteras itid
varför den färdiga årsredovisningen och revisionsberättelsen inte kunnat avlämnas till
medlemskommunerna inom föreskriven tid.

Vår bedömning är att den interna kontrollen är tillfredsställande. Vi lämnar dock några
förslag till förbättringar vad gäller boksluts- och investeringsprocessen.
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1.1 Syfte
Granskningen omfattar årsredovisningen för Kommunalförbundet med fokus på den
finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016. Uppföljning av
målen för god ekonomisk hushållning ingår även i granskningen.

Syftet med granskningen är att:

bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning och
god sed för kommuner och därmed geren rättvisande bild över resultat och ställning.

bedöma om balanskravet har uppnåtts,

bedömaom de av direktionenantagnafinansiellamålenuppnåtts,

bedöma om verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar
för god ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts,

Med rättvisande bild avses:

att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser Kommunalförbundet,

att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, l

att samtliga tillgångar och skulder medtagits,

att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende
verksamhetsår samt

att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i
förvaltningsberättelsen och i tilläggsupplysningarna.

l denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal
rekommendationer.

1.2 Avgränsning och metod

Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i
årsbokslutet är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Granskningen av årsbokslutet
samt årsredovisningen är en del av den grundläggande granskningen som fastställts av de
förtroendevalda revisorerna i revisionsplanen för år 2016.
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Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen:

förvaltningsberättelsen,
resultaträkningen,
balansräkningen,
kassaflödesanalysen,
tillämpade redovisningsprinciper, noter samt kommentarer,

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande.
Revisionen av kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala
redovisningslagen, Rådet för kommunala redovisningsrekommendationer och skriften "God
revisionssed i kommunal verksamhet" (utgiven av SKL).

En revision innefattar att granska ett urval underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. l revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som
använts i verksamheten.

Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys
av kommunalförbundets verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare är
som kan påverka redovisningen har analyserats. Boksiutsprocessen, bokföringen och
kontrollmiljön har utvärderats. Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de
balansposter som vi bedömt väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning
som substansgranskning. Resultaträkningen utgör ett väsentligt revisionsområde. Fokus har
lagts på intäktsredovisning och väsentliga kostnadsposter. Vi har genom stickprovskontroll
granskat räkenskapsmaterial avseende väsentliga resultat- och balanskonton.
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2.1. Ekonomiskt resultat enligt resultaträkningen

Då verksamheten övergått från aktiebolaget till Kommunalförbundet under 2016 avser
nedanstående belopp hela koncernens utfall för bättre jämförbarhet med föregående år.
Redovisat resultat fördelar sig enligt följa nde (tkr):

Utfall- 16 Budget- 16 Utfall- 15
Verksamhetens intäkter

kommunala uppdraget 268 231 229 283 212 408
Ovriga intäkter 254 913 264 314 263 173
Summa intäkter 523 144 493 597 475 581

Verksamhetens kostnader
Ovriga externa kostnader -321 270 -303 536 -295 128
Personalkostnader -135 611 -135 672 -124 287
Avskrivningar -54 701 -53 913 -56 444
Summa kostnader -511 582 -493 121' -4 75 859

Verksamhetens resultat 11 558 476 -1 173

Finansiella poster -5 895 -7 929 -3 551

Årets resultat 5 663 -7 453 -3 928

Som framgår av uppställningen ovan uppgår VafabMiljös (koncernen) resultat per 31
december 2016 till 5 663 tkr, vilket kan jämföras med resultatet föregående år om -3 928 tkr
samt budgeterat resultat på - 7 453 tkr.

I 2016 års budget var förutsättningarna svåra att fastställa då viss verksamhetsövergång från
medlemskommuner påverkat sista kvartalet 2015 och vissa påverkar 2016.

Utöver förändringar beroende på ovannämnda budgetförutsättningar har intäkter från bl.a.
mottagning av förorenade jordar, schakt- och byggavfall ökat medan kostnader inte ökat i
samma omfattning.

l årets avskrivningar ingår en extra avskrivning på 3,8 mkr avseende skillnaden mellan
beräknad och verkligt mätt mängd i deponierna.

Vi har granskat intäkter och bidrag analytiskt i förhållande till budget och föregående år.
Beslut och beräkningar är avstämda mot underlag och vi har tagit stickprov på väsentliga
intäktsposter.

Väsentliga kostnader har granskats analytiskt genom uppföljning mot budget, föregående år
samt stickprovskontroll mot underlag. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga
avvikelser.
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I årsredovisningen har verksamhetens resultat beskrivits för hela kommunalförbundet i form
av resultaträkningen samt till viss del även avseende medlemskommunernas andel i
kommunalförbundets verksamhet. Då verksamheten består av olika delar, både tillhörande
det kommunala uppdraget och övrig extern verksamhet kan det vara lämpligt att redovisa
driftresultatet mera uppdelat för en bättre förståelse av hur verksamheten utvecklats. Om det
är möjligt kan även en uppdelning av balansräkningen pá samma sätt tillföra värdefull
information.

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt. Direktionens mål ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats.
Långsiktighet och uthållighet är viktigt. För att säkerställa detta krävs genomtänkta processer
och ett styrsystem som håller samman delarna till en helhet.

3.1. Lagstadgade krav

Följande gäller:

att direktionen ska fastställa mål för "god ekonomisk hushållning",

att uppföljning av dessa mål ska göras i delrsrapport och årsredovisning, samt

att kommunalförbundets revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.

Syftet är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra kommunal-
förbundet mot ändamålsenlighet och effektivitet.

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och Verksamhetsmål. Det är
endast de av direktionen fastställda målen inom ramen för god ekonomisk hushållning, som
är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. l förvaltnings-
berättelsen ska man utvärdera uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Revisorerna ska
därefter på basis av utvärderingen samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfylleisen av de mål som fastställts.

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, "balanskravet", är lagstadgad. Avstämning
av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.

3.2. Avstämning av balanskravet

Enligt kommunallagen ska kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande
intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balans-
kravet ska nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska
räknas bort.

l årsredovisningens förvaltningsberättelse för 2016 saknas en specifik avstämning av
balanskravet. Dock framgår det att kommunalförbundets resultat är så positivt att, även med
beaktande av realisationsvinster på 1 234 tkr, blir det ett positivt resultat. Vi rekommenderar
att en särskild avstämning av balanskravet upprättas i kommande delårs- och
årsredovisningar.
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3.3. Resultathantering

Det finns inget särskilt förslag till resultathantering av årets resultat på 5 902 tkr (avser
Kommunalförbundet) dock framgår det av not 8 till eget kapital hur medlemskollektivets andel
av ackumulerade resultat från den överlämnade verksamheten ser ut.

3.4. Finansiella mål

De finansiella målen syftar till att behålla kommunalförbundets goda ekonomiska ställning på
kort och lång sikt. Kommunalförbundets finansiella mål för år 2016 är en ekonomi i balans.

Då 2016 års resultat är ett överskott på 5 902 tkr har det finansiella målet uppfyllts.

3.5. Verksamhetsmål

Direktionens mål för god ekonomisk hushållning finns i de fem övergripande målen kopplade
till styrkortets perspektiv. Ett av dessa övergripande mål är det finansiella målet om ekonomi
i balans. Övriga fyra mål avser verksamhetsmål. Målen ska utvärderas och följas upp av
direktionen i delårsrapporten respektive årsredovisningen. Vidare ska revisorerna bedöma
måluppfyllelsen samt yttra sig till respektive förbundsmedlems fullmäktige.

De övergripande verksamhetsmålen är:
VafabMiljö ska ha nöjda kunder
Medarbetare ska vara kompetenta och engagerade ' !
Verksamheten ska bidra till ökad resurshushållning
Samhällets förtroende för VafabMiljö ska fortsatt öka

Vi noterar att man i årsredovisningen beskrivit de övergripande målen översiktligt samt
kommenterat utfallet. Dock saknas det redovisning av mätetal för respektive verksam-
hetsmål. Kommunalförbundets slutsats är att måluppfyllelsen i stort sett varit god. Målen
avseende kunder och det ekonomiska målet år uppnått medan målen för medarbetare
och kärnverksamheten inte riktigt nådde ända fram av olika orsaker.

3.6. Sammanfattande bedömning avseende god ekonomisk hushållning

Efter granskningen av årsredovisningen för år 2016 ar uppfattningen:
att de lagstadgade balanskravet har uppfyllts men att man inte specifikt redovisat
detta i förvaltningsberättelsen,
att det antagna finansiella målet för år 2016 som avser en ekonomi i balans uppnåtts,
att av de fyra antagna verksamhetsmålen har ett uppnåtts medan tre inte uppnåtts
fullt ut.

Enligt kommunalförbundets samlade bedömning med avseende på om god ekonomisk
hushållning uppnåtts eller ej har man trots ovannämnda avvikelser från måluppfyllnad ansett
att den totala måluppfyllelsen ändå är god. Bedömningen baseras på en sammanvägd
bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmålen och de finansiella målen.
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Enligt Kommunallagen ska nämnder och styrelser säkerställa att den interna kontrollen är
tillräcklig inom sitt område. Direktionen harfastställt riktlinjerför intern kontroll. Den interna
kontrollen ska säkerställa:

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering.
Efterlevnad av tillämpliga lager och förändringar.

inga väsentliga brister har noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande
nivå som tillfredsställande.

4.1. Bokslutsprocessen

Kommunalförbundet har normalt en väl fungerande bokslutsprocess. Dock noterar vi att
p.g.a. personell resursbrist, till följd av ökad arbetsbelastning vid övergång till verksamhet i
kommunalförbund och genom verksamhetsövergångar från medlemskommuner, har inte
rutinerna för avstämningar av balanskonton funnits på plats under hela året. Vi
rekommenderar att Kommunalförbundet säkerställer att tillräckliga resurser finns i
organisationen för att kunna upprätthålla en god kontroll och upprättande av säkerställda
bokslut i tid.

Vi konstaterar också att färdigställande av årsbokslut och årsredovisningen dragit ut på tiden
och att årsredovisningen inledningsvis inte innehöll all den information som enligt god
redovisningssed krävs av kommunala verksamheter. Då detta är första året då verksam-
heten bedrivits i kommunalförbund har ett större förändringsarbete krävts vilket till viss del
kan förklara dessa brister. På samma sätt noterade vi innehållsmässiga brister i delårs-
rapporten per 31 augusti 2016 samt konstaterar att revisorerna erbjudits möjlighet att
granska denna alltför sent i förhållande till gällande regler. Vi rekommenderar att tidsplaner
upprättas och bättre förberedelser görs för att snabbare färdigställa fullständiga och
heltäckande delårs- och årsredovisningar som kan granskas av revisorerna och avlämnasi
tid.

4.2. Löpande granskning intern kontroll

På en övergripande nivå bedömer vi att intern kontroll är tillfredsställande. Vi har dock
noterat några områden där vi rekommenderar att intern kontroll kan förbättras.

Vi har i samband med genomgång av investeringsprocessen noterat några saker som kan
förbättras. l den interna instruktionen för investeringar som vi tagit del av saknar vi tydlig
information om hur investeringar ska konterasfklassificeras för att underlätta en korrekt
bedömning av om det ska aktiveras som anläggningstillgång eller kostnadsföras enligt
gällande redovisningsprinciper. l samband med att en investering avslutas finns idag en rutin
innebärande att, för större investeringar, ett investeringsavslut ska upprättas. Vi noterar dock
att detta inte skett i samtliga fall varför vi rekommenderar att den etablerade rutinen efterlevs
för att redovisningen ska bli korrekt och ske i rätt tid.
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Balansräkningen (kommunalförbundet) har granskats utifrån följsamhet mot lagen om
kommunal redovisning och rekommendationerfrån Rådet för kommunal redovisning. Nedan
kommenteras vissa specifika poster.

5.1. Materiella anläggningstillgångar

lnvesteringsramen enligt budget var 144,8 mkr. Årets aktiverade investeringar blev dock
160.6 mkr beroende på att 62 mkr överförts från pågående investeringar 2015. Den enskilt
största aktiveringen avser nybyggnation av lakvattenanläggning med 63,1 mkr. De större
investeringarna har presenterats i förvaltningsberättelsen. Dock har dessa inte ställts i
förhållande till beslutad investeringsbudget varför eventuella överdrag eller lägre utfall inte
kan utläsas.Vi förordaratt en mera överskådliguppställning,gärna i tabellform,införs i
kommande delårs- och årsredovisningar.

lnvesteringsprocessen och under året gjorda investeringar har stickprovsvis granskats mot
underlag. Anläggningsregister och årets bokförda avskrivningar har kontrollerats. Vi har inte
gjort några avvikande noteringar mer än de förslag till förbättringar av intern kontroll som
redovisas ovan under avsnitt 4.

5.2. Kundfordringar

Kundfordringarna uppgår till 34 064 tkr jämfört med 48 635 tkr föregående år. Skälet till att
posten minskat trots att ytterligare medlemskommuners verksamhet övertagits under 2016 är
att man i september 2015 tog över faktureringen för Västerås stad men fakturering av detta
skedde, inkl retroaktiva belopp, första gången först i december 2015. Motsvarande
omständigheter finns inte i år.

Man reserverar schablonmässigt för osäkra kundfordringar med 100% av sådant som är mer
än 1 år gamla samt 50% av sådant som är mellan6 månaderoch 1 år.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Posten har ökat i årfrån 10 818 tkr föregående årtill 44 115 tkr i år. Förändringen avser
främst upplupna intäkter avseende de övertagna verksamheterna under 2016. I övrigt
innehåller posten sedvanliga periodiseringsposter för förutbetalda kostnader som ska belasta
2017.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.4. Avsättningar

Posten har ökat jämfört med föregående år från 0 tkr till 110 234 tkr efter verksamhets-
övergången från aktiebolag till kommunalförbund. Posten består dels av avsättningar för
pensioner (21 128 tkr), dels av avsättning för återställning av deponier (89 106 tkr).
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I samband med övertagandet av verksamheten från aktiebolaget medföljde även den
avsättning för pensioner som tidigare redovisades där enligt de redovisningsregler som gäller
för större bolag. Enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet anges dock att
pensionsåtaganden upparbetade före 1998 ska redovisas som Ansvarsförbindelse och inte
som avsättning. Som framgår av årsredovisningens not 1 om redovisningsprinciper har
Kommunalförbundet valt att göra avsteg från denna redovisningsprincip och istället fortsatt
redovisa hela belopp som en avsättning av försiktighetsskäl. Anledningen sägs vara att man
dels avvaktar en eventuellt ny redovisningsprincip (allt som avsättning) och dels har funnit att
KPA:s beräkning av aktuell pensionsskuld respektive ansvarsförbindelse är behäftad med fel
och oklarheter. l den beräkning som finns tiilhands idag uppgår beloppet som borde
redovisas som ansvarsförbindelse till 7 528 tkr vilket i så fall skulle öka årets resultat och
eget kapital. Vi bedömer att extra resurser bör tillsättas för att reda ut vilken pensionsskuld
som är korrekt samt att löpande utvärdera aktuell god redovisningssed för att anpassa sig till
denna.

Avsättningen för deponier har utvärderats kring balansdagen genom en ny extern mätning av
nyttjade respektive kvarstående möjliga mängder avfall. Detta har inneburit att man samman-
taget gjort en extra avskrivning på 3,8 mkr under 2016. Den preliminära avskrivningen var
väsentligt högre och den lägre avskrivningen uppkommer genom att större tillgängligt
utrymme nu kan ses.

5.5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Posten har ökat kraftigt jämfört med föregående år. från 49 715 tkr till 76 096 tkr. Merparten
av denna ökning avser poster relaterade till övertagen personal, Lex. semesterlöneskuld etc
men också upplupna leverantörsfakturor som ankommit 2017 men avser 2016. De ingående
posterna har granskats mot underlag och specifikationer utan noterade avvikelser.

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer
med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte
föranlett några anmärkningar.

7.1. Redovisningsprinciper

Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprincipema är i år väsentligt mera
utförliga efter Övertagande av aktiebolagets verksamhet under 2016. Det avsteg från god
redovisningssed som man valt att göra avseende redovisningen av avsättning för pensioner
har beskrivits i not 1.
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Enligt Kommunallagen åläggs direktionen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag. l denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens
ekonomiska ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med
verksamheter och övriga direktiv som uppställts för verksamheten.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lagen om kommunal redovisning kap 8
och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 8 och utformas enligt god
redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat
eget kapital i de kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i
koncernens egna kapital.

Den sammanställda redovisning omfattar VafabMiIjö kommunalförbund samt de företag där
staden har ett röstetal som överstiger 20 % direkt eller indirekt. Per balansdagen innebär
detta att Vafab Miljö AB som ägs till 100% ingår iden sammanställda redovisningen.

Vafab Miljö ABs resultat efter finansiella poster uppgick till -239 tkr (f.å. -5 923 tkr). Bolaget
är från 1 januari 2016 vilande och kvar finns endast de tvister som förelåg föregående år och
som reserverats för i nödvändig omfattning. Man redovisar endast mindre intäkter och
kostnader, främst avseende vidarefakturerade transaktioner. Balansräkningen består av
koncernmellanhavanden och mindre likvida medel förutom kvarvarande eget kapital.

Västerås den 4 april 2017

Anders Pålhed
Auktoriserad revisor
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Det här är VafabMiIjö
VafabMiIjöär ett Kommunal-
förbund bildat av kommunerna
i Västmanlands län samt Heby
ochEnköpingskommuner. Vi
arbetar med långsiktigthållbar
avfallshantering.

ORGANISATION 2016
FR.O.M. 1 OKTOBER

 \ 'l: l-\Ili!n Km:1:I‘-'lH;!_lTI_-I'5:'iI\‘3 5H‘-l' lirar

mlm "ull \‘mJ.'=.:‘~'.!<1l!-cl'IL a “Zilla
*H-i-T-_livk xii ‘.':‘;'k~1“1HI‘I-:‘l ‘\.I_1.{3_‘\l‘l}II_\‘5l-‘-“

:lr J» :n: IHI'I[5.-Jv>:aIii:?.1lLx‘I'imii-ll lHi-ianaå '.'-‘:
CH:1'1_"5!!.l§l\3:JlL{H.\\5"~"\fElIll‘k'HiHIHiI'1‘lllf:‘i‘lH\L""1

 

   
!!r'5:'\_' 5.3-‘ Falu \.:w “f ll>l§i_Il"Ii*__; \ Vd Vd_stab

VHJ: \f-{!lg'\ lx'JflF(‘b\'!“ ,,l\3II.iIl:" »'+\-"I HIM\’:\' "Hi i'

H.:l:\\,:,,-‘.. '%:\iI\5,,iHw “li n., ;._;—\um: ='._—-;{L.M_;;HH

Il i iuIl-llwli; . Ål... iclpllLl uåaualiw .u :u: "THIN

'Wi“::I..‘l‘ll§(': l;H:nI.‘uta‘»1=,'mwl:"I 1'.:H::::I_’Hl' .= - - r Ek ..
\::,!.:h‘\lH;:>;_'m%~£.nmin: Wm: ~F:':"r'~;5I‘.5\.‘ Verk5amhet55t°d

g‘-:‘:m':m=.{'-‘H.w. lI‘._I{:'~1I'¥<a'H!‘jw'.'r.Il‘—.E:.:l:mwluu

-_'r<'.lêlLi’\*‘-1!H'H-"st-IH:I_Il llläillllllilt* .min larhnnrliiuun

._.:\\_‘\l:_.H"1I_!_:l\!‘l"lllH\\H‘}l¥iiH'!'-1::'!;\']‘l:‘_l;l‘tr}!
TM; “v'H-*ll-wix<lllllilllll*'l'l-lI"'l§lj" i Hållbarhets:

-, - . T..,:_¢.1.l....m i_ , \'1":IVll. rg kommunikation
. .‘ i .‘ .. i. .i :'lll:\i' .n l. l: ml. Hull ‘gm i.

  

vi_

M‘--.-1!!-‘H l.--. lll'l:i\ I. H “Åi!l"\ll' :i lill!” ll

\.i..:'»ll.;. lmwiTil :kiEi-I11':lil'*l..:!lx.!i\;I-“
Process 8;
underhåll

, _ T t .
ln;- -'ll Mg; l \%"E_I‘:‘ mI,_ w.l.""1«\l.~l1wmy PI'Odl.lktl0I‘I

.in-V -l\lw'm'*l l;-lr.,i:l';ll= ut." uk ...:l mm-I

Trans ort .*VERKSAMHET UNDER KQNKURRENS stal; Atewinning Gas

.sip .min Transport . Vatten
hushå" Farligt avfalt Samiljö

HÅLLBAR RESURSHANTERING

- Transport
- V ' ' "* verksamhet

Energi-
Aterbmk återvinning

Transport
service



4 I VAFABMILJÖ

   

t

:ff
l'

«'1-

5-:
En,_.

.

_.

i
hu.



VAFABMILJÖ l 5

 

Vd har ordet
När jag tittar i backspegelnoch summerar 2016 kan jag konstatera att det har varit
ännu ett intensivt år för VafabMiIjö.

Sedan 2015 Yafabx/liijo ett konirriii»
naLförhund Övergången"av verksaniihei.
från [lera av Våra. nietlleniskornrntiner
har under året rnedfori_ utökat ansvar'
och många. tusen nya kiintler som
nu ska varida sig till oss istallet for till
sin hemkommun

Det staller krav på organisationen
och medarbetarna som ska hantera
nya frågor ooh hitta nya rutiner ooh
arbetssätt Organisationen har siarför
vidareutvecklats och anpassatstill
det nya ansvar och de verksairihets
övergångar som genomförts

INVESTERINGAR OCH UTVECKLING
AV VERKSAMHETEN

En viktig ltandelse under 2016 var
invigningen av den nya reningsaiilagg
ningen for lakvatten på Gryta avfalls
anläggning. Del. år en investering

.som medfört att vi idag kan behandla
lakvattnet sjalva utan am.hehova
belasta ett externt reningsverk

l och mer] bildandet av kommunal
forhiinrlel. har vi nu aven ett ansvar
for slam från enskilrla,avlopp Dew.
har undei: 2016 varit ett omfattande
Bibel?)att overta ansvaret från med
lernskorninunerntt, An återstår dock
att.hitta .sgxnergieroch losningar på
omhandertagandet ooh behandlingen

av slarnriiei,som ger ett rneriuaruie
'oåtdefor rm\]Onooh elcortoinin

i lioijian av 2016 ;Itartstirlevi oaks
krossning av Etvfsil i egen regi, vilket
fl,ll'lgB1T:l.l.mycket lira Krossnineen ar
en Viktig Ian]: i kedjan för 5$3.Tl'J3.fl'lEl.Gl.
tried Malairenergi och detta.:anlagt;
ning for .âtvfttllsförhrttnning

tjnntlei 7016 har vi tagit ,irani en
låtngsiktip strattegi fot lTl?-°'Fl'ill'l'igav
litialiåtlls: fa l Stiuai.egirizrirtets. .attvi
delat in..Irlglmtâtl i tre cl c Vafrttcviilio
i<.oii'itr:ei;.':.ttutföra in :iiuitgeiiav

   
 

 

hushållsavfalli Vasteråst egenregi
I det östra samt västra insamlingsr
ilistriktel. kontrner insamlingen
genomföras av externa entreprenorer

II

Jagvill tackaallasom
varitmedochbyggt
det nyaVafabMiljö
under 2016.Nu ser
jag fram emot ett
intensivtår med de
utmaningaroch upp-
drag som kommer
med verksamhets
Övergångarna2017.

II
.\/[edanledning av att förbundet.
har vuxit ur nuvarande huvudkoni.or
vid Grytaanlaggningen Waste .s
giordes en utreirlriirig om framtida
llllVllillkOiltür under våren '2016
Den har resulterat i ett beslut om
.sanilokalisering av huvudkontoret.
med .Vinneroch Malarenergii ett
centralt [age i Västerås inflyttning
l›er.akri.s.sske [OF-Shikvttrtialel.2019
På(Grytakan liflffüfgältlSHillüllell
siarnordriasi en “ovggniaeioch de två
tilliiáilliga'nioitliilerria rnonterrasned.

 

EKONOMIN

Resziltaiei. for i701-‘:3var 5.9 trakt'

vitket at 33/ min* battre jsjrrifori, med

liiirlget Dei.fanns rriånga,osåkertteter
nar budgeten lades hösten 2015,
bland annttl.var inte alla.intakter
och ltostnitdei' som var kopplade till
verksamiietsovergârngarkanda

.Annatsornhani.llHdEI året år att
en extern entreprenör (Samtek) gick
i konkurs. Det innebar att vi Fickköpa
bilar och anställa.ny personal for att
klara insamlingen av hushållsavfall i
delar av Valsterås,

Det 'armånga poster som påver
kas av den stora 0iiistå.lliiing .som
Yafabyliljo nu går igenom, både uppåt
och nedåt Att förbundet.YafaliÄ/Iilio
kan utföra uppdraget.som innebar
en effektivisering och rationaliseririg
_jarnfortmed Om1? kommuner gor
det på egenhand ar något.som for-
våntats av medleniskommunerna.
\'i ar rlårföi n1yr;keI,noida med att
kunna presentera ett resultat som
ar battre an forvälniaat.

Två stora,ekonornifrågor som fltftfilê*
rats under :'01-5och som fortfarande
inte ar avslutadeE3;1:\’3.f'ak-_\/11110.5
hegttrâtnom utokad.borgen från
Tried.leniskoinniunerriasaint hoining
av reifihållriingsavgifternattill ?C117
för att kunna genomföra kornmaiirle
.storairtves “Flitig-il”Det ar kstnsltga.
frågor for flera av koiiiri':iiiier'ria och
annu år inte .allabeslut.lagllil

 

VAD HÄNDER 2017?
"§01f kommer ooksåtatt hli ett med
stora ULfIÄ,i':l.TIll'lg8.lIDels internt, mer]
fortsatt overflyttiiiiig av ansvar från
Iltirrt inrulltirnskoiiiiiiiiiioi till komiiiu
'i'i3.lfÖi'filJ,l'IIftEl_och »ie

.a fIFlTi en mygeme1':_=;3.rn:wf.3.Ii3
plan for hela.\'a.Fa,b.Vljl;oregim en
\'i har en S'[I73,1'\i';.3.:’1C1F;mi fr.
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Marknad och kunder 2;
I VafabMiljös region finns det cirka 155 000 hushåll och 16 000 företag,
som alla producerar avfall. Genom att erbjuda många olika lösningar n',i1,f_;1. .
inom avfalls-och återvinningsområdet kan vi tillgodose behovet av en ggencuiáillllájtllf.s - -'
hållbar,effektiv och miljöriktig avfallshantering. Ui-ZåEIlKtlll
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Driftverksamheten
Under âret Ökade mängden bygg- och rivningsavfall frän företag
med drygt 40 procent. Mängden avfall som samlades in på Ãterbruken
sjönk något och är tillbaka på nivån för är 2014. För att minska
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olika åtearrlei for .att utiuvttia ttvfallet.
som en 'resurs lnriktnirigeit ar att oka
rnateris.l.å.tervinningen och att minskat
forltraniiingeii och deponeriitgen.

liaterialaterviniiiiig

Iflmkring 33000 ton avfall har
materi.srlåterviiiinrts tüet ar i nivå
med föregående Det ar frainfor
allt papper, tidningar, rrietallskrot,

rrtjnkplast, Wellpapp och glas som har

rriaterialåtertrtinnits. Positivt 'ar att

andelen återvunriet rriaterial ltar okat
med 4procent iamfort med material
I.illforbranning.

'fradgårtisavfall har komposterats
Jord och .sten har använts som slut
tai:kningsmaierial på tzleporaierita.

Sortering och krossning

l sorterirtgsanlaggrtingen på Gryta
finns en b-alpress som kan ta emot

olika pappersslag samt mjuk'
och hårulplast, l anlaggningen har

papper, tidningar, Wellpapp och
mjnkptast balats,

På saintllgêt avfallsstzttioiitêr finns
talet.ornleastnings och.sorterings
möjligheter. På anläggningarna finns

tillgång till inaterialhanterare for
okavl återvinning av metaller, tra och
ovrigt brännbart avfall

Under året har krossning av retur-

trä. och gronflis skett i egen regi på.
alla anläggningar Flera nya. maskiner

har kopts in 'Tidigare koptes tjansten
in av entreprenör

Biogasanläggriiiig

Biloavfalt-rriatavfcill har behandlats
tillsammans med vallgroulor och fett
avskiliarslam i biogasanlaggningen i
Västerås rtnlaggningen producerar

Materialåtervinning I 2016 I 2015

 

Toiogetsoch luiogoilsel.
Under 3016 behandlades drygt

?fl 2.50ton bioartrfall,fettavskil;arslarr:
och vallgroda. Av detta. irainstallatles
1,9 miljoner m3 fordonsgas och
25 800 ton hiogöuisel

l regionen ñiins många fordon
som drivs av biogas YasteinftsLokal
trafik har 15/1bussar Det finns flera
hundra. arhetsforiilon, såsom taxihilai"

och transportbilar. Vår entreprenör
itasterås har 3 sopbilaar,Vafaloñ/Iiljo
har omkring 1}’sophilar, samt Indra
50 transportbilar, poolltilar och perso
nalbilar som drivs av biogas.

En större investering har gjorts i krossar

rustning; två krossmaskinei: två lascmcv

skiner och en mater:alhanterurmaskán.

Vafabå/iiljö agar fem publika tank-
stationer och fyra Lankstationer

for bussar.
En publik tankstation har börjat

byggas i Fagersta. Den kommer att
I.asi drift under 201?

Den totala gasforsaljningen inklusive
gas till bussar har okat med
nåra 7 procent jamfört med 201:»

Efterfrågan på biogas ar större
.an tillgången vilket under 2016 lett

till att en del naturgas av fossilt iir

Förbränning I2016 H2015
'11}-I'remnian g,r._und. 4:. i. .n

sprnitg, oirlça. 2?.‘girocenr. har blatnnlt-tnâ

m i biogasen på årsliatsis litet
ar franitsl.under va,iwi;3.gar'som den
egna gasen inte inaeki.till

(Övrigbiologisk hehanciling
l Fagersta, Sala och Västerås Finns
resurser for biologisk lehariiillirig.
En utsorterttd organisk fratktior: in'
restaviall, trarlgåriâlsavfall från bland

annaLÃterlnruken sann, slam från
avloppsreningstrerk korrtposteras raå
artlaggningen i Sala ”fekniken bygger
på. en forceraol konripostering i ltoxar
med tak av GoreTex duk

Behandling av farligt avfall
Det Finns lioliancllingsresuirsor' for
farligt avfall på Gryta aavfallsstaiion,

För att Lahand om oljehaltigt vatten
finns rlet en oljestation. Har kan oljan
återvinnas och dei utgående vattnet
renas Slam från oljestationen och
olieforoienade massor laeltanrllas
genom komposteririg .Detta arbete
«invs i.saniiarbete ined entreprenör

ÅVfilllSOlJB.tas emot och lllellLlfi-

lagras i' tankar Oljan kvalitetssakras
innan den skickas till återvinning

På Gryta avfallsstation Finns en
klass l-deponi for farligt avfall,
såsom fororeiiade jordar och massor.
.Vlassorna kan exempelvis vara
förorenad betong, giuterisartrl och
asbesthaltiga material

Det finns även ett mellanlager,
.lar farligt avfall, från foretagskunrl er
ochÃterhrtiken lagras for att sedan
skickas till olika behanillirtgsanlagg-
ningar

Avfallsstatiorierna i regionen har
tagit emot, fororena-le _jordar kyl-
och frysskåp, elektronik och tryck
irrtpregiterat trä

Vätfaltrlfliljohar aven avtal med
externa .lwehandlingsartlaggriiiigai'
.som kan ta hand om arligt, avfall.

Sfikerhetsraiigii-'iiirig
\'a.fali.VIil_]os.sakerhetsrårilgivare

har kontakt. med foretatgskurluie; for
att informera, om ratt_ 'hantering

farligt goals

l7Tiiei'_g'i;:›rctiliilctiriirt
l Nor ,aviallsvatrigiieverki Kopmg tas
avfall emot for forbi taiioing (ned ert
~31gi1.i‘.v1:r‘l..I.’Lu.1g,_Anlctggiii:igen‘tn: tagit.
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Farligt avfall hushåll E!2016 H 2015
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Farligt avfall totalt N 2015 -2!2015

 

 'kuin-il(JTHclcl \.a1<v.=II.enWm m_::'p'
 -'l»3'po'meJna. I a. azaciLHSOh‘!l'm.nu:l 
 Vi kom m IInCr'n

II‘

a_.I‘C1'I1IH3;*3'Jm'k 3210.»

    ' ! på_.;'._»›'I'a_ll;sLmorxex

lL=!:_‘:,\I,y_ai_11z'u_p.],<,is3s=';:rk._‘a_.?.CiC>[N.}()m3

  .1Il=?'I'1MHF10!(CIi'l'1"1'i‘-JI'i'_'

'Wiik CT:h:v. 'NT'.iF} 

SHR ;mli'i.g$;nillg';'l1' [Tjurl.'_1lu';jul.lr:u

_ ;H 'Elfs i

     

  

 

 
DC‘l' I-in "   aw s;.mcH':lL-:::

   
    

   

i_ ,w
 

 
' ]n.NEH?H \.JU]

7.I‘: h]  



20

A

A

A



SOCIAL HÅLLBARHET I 27

 

 

 

 
 

  
 

-.\‘=‘r.ä.

. __ ‘ i wff

. "I En"
ilj; . _ w r ll-IL},

.i . i'

s' ra
-i

r -i
w,
l

f\"om,r_n3te-n.sucueckimgm' tlikflffl J00 rnr,!}ourber.m'a'!mr_.'r'7.Uu4.bu.'c.!rzmgl materia:Zkzmskaiäoch.srjzmrlrggrr.:chefer fw:
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VafabMiIjö fortsätter växa. Vid årsskiftet var vi 238 medarbetare, 36 fler än 2015.Anledningen
är övergången till kommunalförbundet som innebär såväl större ansvar som en utökad verksamhet.

'Qruiieii.året rear HrbeLeI.med kom 'l00 rnr:::1ar1':ei.r,ue11.11‘«:ie1I.3.:g;1I.1en 1'nmdeI,i vårt egengym oiler n;
rnuriaiforburiniietF0rI.saLLvflkel. mI,er'nm,i'ulc'}r:mgkring' auar,e'ri:a.ikr1ri m0']hgheI.en.ill (vi.Iramragskorr.hos
irme1:=1,11'Hovergfmg av r’r:en;la.i'.heI.:1r'e 3k.-::.'p\'ikngI. for en god a.1*1'weI,s1'n1']}Cextern .1r1'.?m__:;o'rfsponsrat \'§ a.
från Ila.Iisulhaiygi-rgar orm ~33]:-<_Yi for meJ;11:t.ei,.3,zria.;;=.i;\Iey1'n'1,1ke11och merJ‘a1'beL.2.1'eerb]U,«tis§‘1.1lS0l,I1’!<]e'u'
hm ncksére1<r:yLer;;‘-.r.nya,r:‘vev:L-3.rL':ev.a.r'ekOiupB'.€fl.5J'10j.3nde Församtliga. ScikrnztgintasParmaE-\L
i I,:;J<1,med att ve1‘k3m'nheI.E-3':aker Sami,5i,11:=<.re,rai,i«:«r1ei rn .

Fnm51,1-gg['e.,\.-1;r_:.:;h_]:i1'1'll1ld'I€l,‘;£‘Mr.HÄlSOFRÄMJANDEARBETE Ijnrjer '_1016arwgsfri'' '3!ett ‘-LC-I1
”n21a?w'..::.gH3Harri irnrlei" 2016 Den Yair,bIx/Jiijoi.‘I..3,LeI_I.:_‘..!<Iwl.h.'a',!30a.r'l'>CI,e.:ml.aJf?1(l‘:‘»'H,ElE':'av !1‘1v:“~<?l(mhl‘:1.~1‘<
im‘:eh5,H-3:“rnâioch .'ikl,lVN,ET,€'r,‘ .VJ'.%.I:g3.mew;1a.rbeI.:3..1€l1‘3'I'e.3,n:‘regel xJåFIZISEjiHEiPIiCTL
for ?01-52015 frlå,rigilils'lç Oct:
jarnsialir] l'1en,€.peLs'pekI.1veI_Skalvana.
en rLJ-iurriigrie-J.fwvår verk. .nl.‘neL
I raianeaiingår vlelru 90111a,rbr_-';I.s
[0iihé.H::s,;’:uier:,hm" I"0r.1le'ir&.~‘-k:a.;'=

 

 Nyckeltal 2015 2015

Antal tillsvidareanställda 238 202
ARBETSMHJÖ Antal män 165 142

Antal kvinnor 72 61\.'w:3.r!'.:;I,:_=.J31.3;m] -,;:4   

 
?after 3.J’}'\OI‘3\'n1:?, F,'TllC3TJ'iFill Sjukfrånvaro 2016

' r?iF,HHi? Tote!sjukfrånvarotidi %
To1a1t Kvinnor Män

-29 år 1,? 2,2 1,5
30-49 år 4,1 6,1] 2,9
>50 7,3 7,8 7,2
Totalt 5.3 6,3 4,9
Totalt2015 4,5 4,1 4,7 
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Samarbetenoch p
VÄLGÖRENHET
tjrtde: "0 I ti:DEM\‘:a.fa1'»_\rJ11}r}J"o1Lsr1u,L
3.3‘rr:ar1::«3I,cI_rnctil anka, 0rga.rttsa.tt0I'tet
{OJ1I‘v3a,:‘r1l:In_g'41V1TC-:'ert'1:T°-l,11,111ålerfirt
'¢:?.I.'1-mlrugP§.rE\l.€L‘1'll“i‘<€l.1 :gfotjs
sI..;t::tz-t.:.1e1FESELIIlILIT1aw.Iforemfi.lL111
.återartvan.:1n_1ngl1:1341saaártetrktete
Irted Jobktcerttrurra 1HailsL&ha1.£1H.1&1:9
kc-mmun.De11na.1'n;~;a.11'1l111g;‘finns nu
ttå 'I.'7:iv träna18.t°\I.erb1"u}<

HttshåHettkan Iarrtnta.p;1ntfl'r.1Sko1‘
och tam-k.'_n~tiII vé;1g01m':heI,på,
samtltga1-8Ãterkttuk

Ytssa.Äterbrukmt: avenenmsartm
img av textiåier

 

FÄTT-PROJEKTET
P51x—\terb1"ul<eL(Srytzt ñnrts en szirskild
IJOX:IEI åtemrtVártdhart_ tre. kan
lamnas Dena. återarsvârttls sedan

av B]m"hov::lask01ansI.:ia.slc'»jd.

FÅTT-projektet
-FrånÄterbruk
TillTräslöjd-har
startats i Västerås.

SKOLINFORMATION
OCH STUDIEBESÖK
r ‘I\_If!“i“ J‘ ‘

ljudet" 71116fick \‘a.fah1\»Iilj0rnofllg
\u.eu,e;»:stttstarta EII.Ho 51:01.3.t\T3.Sl.€f.i.‘i.a1.3
1ett ::.a.:.t:;t::7t›et_erttt-:tlN.I.a1t^tte.:::›:och
_Vltrrter1ett 101011Sam_\*[.3;\.3,r'e1'1eJ.‘g,'1
eget'?trättV] CU.»:n‘:<c:h.1.1.ttyggl

: en Ittátrtl:<J’I.3,T1:Ti:’!'H1;CIC111.fly 

c:::1':1421:3.91gmer
1 AW, \'1'.z"mei -=~4.§l
,. ::1't't=;:!<c:.:.1tt.LIN
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Under Vafi1bMiljo'—dagen på (Iz-gar:ttufttllsstttciotz roads 1/rxatenrnannerz och

Speed både stow. och små

1rttresset for studiebesök från korn-
rrturtet't artdra -ielar avSverige0:311
1llOT'fJiG,i.’lliSfortsatte att.sttga Fra.mfm'
alh.fil' :iet trtforrrttttiort om kallsor
tertng av ÖIOOJVIÃIIoch stuciiektesc-Iq
titåb10g3.SB,l'115iggI1}H38119011':10::1<a.r'
Drygt 9/10 pereorter togs emot på.

Studiebesök tjtttorrt skolbesok] ttrtrier
2016 \'111(P.[var 300 [ler personer tm

cforegaertdeår

PUBLIKA AKTIVITETER
\'.3.J"a.1.:_\t111J0hm" l1HSEtH1'flf1.111Sgertctuit,
Fortett 3.r:Le.JmI’0rm..‘...1on-akvaffai‘mew]
nya och l’n3F1I’1T.]ig;ikL111de1"scum delta.

t 1ö putthka.r:,1<:.t\=t1.0Ieroch m.a,ss:01
uruler: 2016 in arc‘.3.J<ImIm.e1"r:mar
\11J'.1’:-_\r]11yJria.gensurr:an0:'v‘]1'aa.r1E:s
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VafablVIiljö deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin, till exempel genom den nya avfallsplanen.
Under året har ett antal miljöinvesteringar gjorts för att fortsätta utveckla miljöarbetet.

MILJÖINVESTIERINGAR
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Förvaltningsberättelse
Om inte §ar5kr'H anges redovisas Samtligt? beIqrJp t' tusentals kronor od) inom parentes .mçges IHDHVrffHIlf/U

värde föregående är; Jämförelsen! för fdregaentle at' avser koncerner: om inget anges.

Förbundsdirektionert och veritstål-
lande direktörert for Yafabb/liljöKorn-
munatförburzul(organisationsnummer
222000-32 29) får härmed avge föl-
jande redovisning för verksamheten
under räkenskapsåret 2016.

Förbundets verksamhet
tafabMiljö Kommunalförbund ar
bildat av medlemskornrnunerna i
Västmanlands lan (Arboga, Fagersta,
Hallstahammar, Kungsör,Köping,
Norberg, Sala,Skinnskatteberg, Sura-
hammar och Västeråskommun) samt
Heby och Enköpings kommun.

VafabMiljö har i uppdrag att
behandla medlemskomnuunerrtas
hushållsavfall och att göra det med
stor miljöhänsyn, god affärsmässig-
het och kosmadseffektivitet samt med
hög service och kvalitet gentemot av-
fallslämnarna. Vidare har Kommunal-
förbundet ett grundläggande ansvar
enligt Miljöbalken att utöva tillsyn,
ta fram renhållningsordningar med
avfallsplaner, besluta om taxor och
avgifter,vara beställare alternativt,
utförare av insamling och transport
av hushållsavfall samt att informera.
och utveckla verksamheten.

Förbundet ska medverka till att
skapa en långsiktigt hållbar avfalls-
hantering i regionen med utgångs-
punkt från nationella, regionala och
lokala miljömål. Förbundet arbetar
även med att avsatte.Inaterial för
återvinning, producera ;avfalls-
hranslert, ta hand om farligt. avfall
på.våra samtliga 5 avfallsstationer,
18 återbruk samt förlorånnings- och
ltiogasanlaggningar. Förbundet
har aven avfallsverksamltst.på den
konkurrensutsatta marknaden, bl a,
genom att samla in, transportera och
behandla avfall från företag.

Ornváirltlsanalys
Den allt högre importen av avfall till
förbränning gör att marknadsivri-
.sernaför avfallsforloranning ökar. En
skatt på avfall till foibrartrtirtg kan

komma att införas tried syfte att styra
mot ökad ntaterialåtervinning. Både
marknadspriserna och skattefrågan
påverkar kostnaderna för avfalls-
hanteringen och gör alternativen till
avfallsförlorannmg mer ekonomiskt
intressanta.

Regeringen tillsatte under 2015 en
utredning om hur hartdel med begag-
nat, reparationer och uppgradering
av olika produkter kan öka, Målet år
att nå en mer resurseffektiv ekonomi
och att minska miljöpåverkan, Utred-
ningen ska redovisas tidigast under
våren 2017.

Branschen varnar fortfarande på
regeringens beslut i frågan om var
ansvaret.för insamlingen av förpack-
ningar och returpapper från hushål-
len skall ligga. Om beslutet blir att
kommunerna får ansvaret kommer
det att påverka Vafab-Miljösverksam-
het genom ett utökat ansvar från
ruedlemskornmunerna.

Under 2016 har den svenskabio-
gasrnarknaden börjat få en hårdare
konkurrens från importerad biogas.
Den importerade biogasenhar helt
andra ekonomiska förutsättningar
genom statliga produktionsstöd, något
som inte ñnns i Sverigei dagsläget.
Detta snedvrider konkurrensen vilket
kart hota a.vsé.Lu11'11genav svenskbio-
gas och darmed dessframtid.

I sannbandmed starten av det stra-
tegiska arbetet, hösten 2016, att ta
fram en ny gemensamavfallsplart för
samtliga kommuner inom Förbundet
har ett omfattande arbete gJortsfor
att ta fram underlag som beskriver
omvärldens krav och regelverk samt
omvärldsanalys och trendspanmg.
Framtaget underlag belyser de stora
megatrendernst såsom siigitaliserirtg,
globalisering och urbtaniseringenspå-
verkan och möjligheter på YafabA/Iiljö
i framtideirt

Koncernen

TJn-'lerjurti 201.5köpte \':a.f3.'£r.\/I.i1jO
Kororrnmalforbunui .aktierna i Vaofaln

Miljö AB [556191—43OU)från med-
lemskommunerna och verksanriitetsö
verlåtelse skeddeper den 1 januari
2016.DotterbolagetVafabMiljöABar
siäreftervilande förutom en kvarva-
rande tvist som drivs och kommer att
avslutas ibolaget. Förbundet har en
långfristig skuldi balansräkningenpå
64,2 mkr till medlemskommunerna
avseendeförvärvet av aktierna av i
Vafab Miljö AB. lånet ar belagt med
ränta,

lfafab Miljö AB (556191-4200), Tkr
Agd andel 100%
Bokfört värde 64 200
Egetkapital 60 982

Förbundet har en skuld på 64-,2mkr
till VafanMiljö AB avseendeförvarvel.
av inkråmet från dotterbolaget.Till--
gångar till ett värde av 578,8 mkr och
skulder till ett varde av 514,7 mkr.

ErtdasteI.tftal transaktioner har
skett mellan kortcernföretagen under
2016.

'tftvärdering av god ekonomisk hus-
hållning och ekonomisk analys
VafabMiljö Kommunalförbund har
bedrivit sitt andra år. I diagrammet
på sidan 27 visas koncernens siffror,
Iii största.delen av all verksamhet
föregåendeår ltedrevsi dotterbolaget.

Förbunuiel.hade en negativ hud-
get infor 2016, vilket bland annat
berodde på att avfallstaxan inte
historiskt har höjts gentemot Rom
munerna lbudgetarlüetei. inför 2016
fanns många osakerlteter, Island Etn-
nat avseendeintakter och kostnader
somvar kortplade till verksamhetso-
vergångar från Hallstahammar och,
Salakommun samt att irttakter och
kostnader'föregående från Emiss-
puig, Västeråsoch Skinnskattebergs
renhåtlningskollektiv er.uis.stavsåg
sista tertialet ?015

'VaifabMiljohar overgrrgiatrtdemål
ertligt .styrkortets fem olika perspektiv,
vilka. Kund, Medarbetare, Sarn-



Ekonomisk .analys

Ullall 2015

Int :klor HH aw

K:)\'.‘rm:ls.-I‘ --I 7*} SW3

Resultant tft/ät
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hallsansvar, ProduktionJProcesser
samt Ekonomi.

Uppfdljning av målen sker tertialvis
avseende matning av tex kundnöjnl-
het, medarbetares kompetensut-

veckling, marknadsundersökning,

resurshushållningen genom ökad
återvinning. ekonomi i balans samt
ökad effektivitet genom bla. 1'1‘1i1'1Sk-'3:
de kostnader. Bedömningen ar att vi
har god niåluppfyllnad men har inte
uppnått alla delmål fullt ut. Förbundet
hade även föreslagit Fullmäktige att
höja renhållningstaxan gentemot av*
fallsabortnenterrta. Inför räkenskaper
året 2016 höjdes renhållningstaxan i
flertalet kommuner.

Förbundets totala resultat för 2016
blev battre ån budget, vilket främst
beror av ökade mottagningsirttakter
för förorenade jordar, sehakte och
byggavfall samt rejektintakter från
Mälarenergi. Kostnaderna har inte
ökat i paritet med intåktsökningen.
Vid beräkning av avskrivning av de*
portier har hänsyn tagits till hur stor
andel av deponierna sorn har fyllts,
vilket innebar en ökad avskrivning för
2016.

Itedovisning' för den kommunala
avfallsbranschen
Vafabylilgo sarredovisar det lag-
stadgade grunduppuirsget. avseende
hushållsavfall från den affärsmässiga.
verksarnhetert. Resultatet för ltusa
hållens avfall har 'varit rtegalivt. de
Senaste fem åren, frarnst beroende på

.atttavgifterna, har varit oförartairade

Utfall 2015 Eättdqoi 2016 Avvikelse mot
budget

521%lil/l -19.1 15)? 'Bil "VI?

3'1?-l8'1 ‘:01 Oil) 'lö-lill

566? :Ulf-l 'lå 116

F38‘ab 'lA1r‘l,ti

5,3%

-‘H359131
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mot kommunerna_ Sedan 2015 har
VafabMiljö Iionirnunalförbund påbörv
jat övertagandet av kommunernas
avfallsansvar. Förbundet gör i likhet
med Bolagets tidigare sårredovisning
en fördeinirtg av direkta och indirekta
kostnader samt gemensamma stöd-
resurser för att erhålla en rättvisande
bild av den kommunala avfallshan-
teringen. Tabellen på sid 29 visar
sammanställt. resultat, ackumulerat
övertage Löverskott samt, insamlade
mängder per kommun.

Lång» och kortsiktig hetalningshe-
redskap, finansiering och risker
Förbundets långsiktiga och kortsikr
tiga betalningsberedskar» ar god.
Förbundet har av rnedlemskonirnur

nerna en beslutat borgen uppgående
till 600,4 Inkr, (4106 mkr). Rånteni-
våerna har varit fortsatt låg under
2016. Förbundet ingår iVasterås
stads koncernkonto och ñnanspohcy.

Borgensansvaret år fördelat efter
rnedlemsandel. I

VafabMiijö år exponerade för ran-
Lerisker, risker för kirnuiförluster samt

risk för anlåggningsskaeior. Riskerna
hanteras genom efterlevnad och

stöd av Västers stads finanspoliey,

systematisk kreditbedömning samt

fullvårdesförs åkring av ainlêstggningsr
.beståndet

Investeringar

lnvesteringsbudgeten_ for 2016
uppgick till 14.4.8 och .årets totala
akttver-irtgssr-blev 160,6 rrikr 'varav

VAFABMILJÖ l SIFFROR l 27

62,0 rnkr var bolagets -pågåenuieinr
vesteringar från 2015 som överförts.
irtvesteringsbudgeten år lagre an
utfall franist ;tå grund av att direktior
nen redan under 2015 tagit beslut om
investeringar som påbörjades under
201 5, men som pågick och avslutades
under 2016. Vidare har tillåggsbeslut
tagits för bland annat lakvattenart-
låggningert som blev mer kostsani än
förstudien som låg till grund tillbud-
geten. Årets största aktiveringar var

nybvggnatiortert av lakvattenanlågg»
ning 63,1 mkr, nya ytor för deponier
avseende icke och farligt avfall 31,6
mkr, krossningsutrustning 18,5 mkr
samt fordon för insamling av hus-
hållsavfall 15.5 mkr samt kärl till hus
hållsavfajlsabortnenter 6,2 mkr. Årets
totala avskrivningar uppgår till 54,7
mkr (5631 mkr). I årets avskrivning
ingår 3,8 Inkr i en tillaggsavskrivning
som avser skillnaden mellan berak-
nad mängd ton på 'deponi och verklig
deponerad avfallsinängd.

Véisentliga händelser
under räkenskapsåret
VafabMiljö Kommunalförbund var
under 2015 ansvarig för hushållsm-
samlingen i Heby, Fagersta, Norberg,
Skinnskatteberg, Köping, Arboga,
Kitngsör, Hallstahammar och. Su-
rahammar, Under 2016 tillkom
även hushåilsinsamlingen för halva.
Västerås kommun, :lå tidigare trans-
portentreprenör försattes i konkurs.
Detta irtnebar att Förbundet snabbt
behövde anpassa verksamheten och
anställde personal och köpte fordon
för att klara det ytterligare uppdraget.

Renhållningsartsvaret. för Rom
munerna Heby, Fagersta och Norr
berg överlarniiaaies till Förbundet_
per 2015 01 01. Enköping, Västerås
och Skinnsksttteberg overlalrrinade
8.I1SV3.1”ELtill Förbundet under tertial 3
201 5, vilket innebar helårseffekt först.

under 2016 Under 2016 har renhåll
“ningsansvartet övrerlåtits JTrårtHall-

Forrs på rtrtsttt sittltt
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slahamtnar (201670401) och Sala
(3016 10-01). För förbundet innehar
detta en rnyndighetsansvar kopplat
till renhållningslagstiftningen, faktor
rering av samtliga avfallsabonnenter
i dessa kommuner. utökad kundtjänst
för att behålla befintlig servicegrad
samt personalövergångar från korn-
munernas renhåilningsforvaltningar.

Kommunernas överlämnanrle av
renhållningsansvaret till VafahMiljö
Kommunalförbund möjliggör större
effektiviseringar med bland annat ger
mensamma upphandlingar, insamling
av hushållsavfall över kommungrän-
sernaoch gemensam administration.

Pågående tvister
l koncernen finns några kvarvarande
tvister som inte har lösts under 2016.
Förbundet har en pågående tvist med
Konkurrensverket avseende otillåten
upphandling av hehandlingstjäns ter
gentemot dotterbolaget. Ärendet år
överklagat till Förvaltningsråtten.
Bolaget har ett pågående ärende med

Skatteverket avseende huruvida kon-
strukoonsmaterial för permanenta
vägar på en deponi är avdragsgille.
eller inte Förvaltningsrätten i Falun
har beslutat i enlighet med Skattever-
kets linje, Bolagethar för avsikt att
överklaga beslutet.

Väsentliga personalförhållanden
Sedan 20160101 har dotterbolagets
samtliga. anställda övergått till Korn-
munalforhizndet, se tabell nedan.

Väsentliga personalffirhålLinden

' J-i' ’.1.': fi: L' '*

r". J :i 't .- "i
.-.

‘ i 3'1’. .I i”. J - ' JJ'
u,...

Förbundet har sina anställdas
pensioner tryggade via en avsättning

och en försäkringslösning via KFA.
Pensionsavsätmirtgen har ökat med
1,9 mkr på grund av fler anställda,

lägre ränta och längre rrierleilivsa-
längd. Den totala avsättningen uppgår
till 21,1 mkr (19,? mkr). Förbundet
har valt att inte flytta del av pensioner
.avsättningen Lillansvarsförbindelser
ertiig RKR 7:1. Orsaken är främst
att underlagen från KPA behöver en
genomlysning.

Miljöpåverkan och FoU
Större delen av VafahMiljös verksam-
het är regleradgenomtillståndenligt
Miljöbalken. Detta gäller för samtliga
5 avfall-sstationer,18 Ãterbruk samt
förbränning* och biogasanläggningar.
Inga förelägganden enligt miljöbal»
ken som är väsentliga för förbundet
föreligger.

Inom ramen för ledningssystemet
arbetar VafafoMiljö med att ständigt

förbättra verksamheten. trerksamr
heten påverkar miljön, mest posir
tivt men även negativt. VafabMiljö
informerar om sortering och avfall
tillföretag och hushåll_omlriändertar
lakvatten, utvinner och producerar'
gas vilket innebär positiv påverkan på
miljön. Den historiska deponeringen
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samt utsläpp I.illluft från transporter
är områden där insatser för minska
ning av miljöpåverkan genomförs
VafabMiljo bidrar till forskning och
utveckling på miljöområdet genom
samarbete med bland annat Malinda
lens högskola. KTH, och SLL?

Direktionens och ledningens arbete
Direktionens ledamöter utses av res*
pektive medlemskommuns fullmäkti*
ge. Under 2016 hade direktionen sex
möten Närvaron var igenomsnitt ca

86 procent (99 procent). Direktionen
har under 20i6 arbetat med verk-
sanihets- och ekonomistyrning, samt
fattat beslut om bland annat strategi
för insamling av hushållsavfall och.
placering av tlafabMiljos huvudkon-
tor. Oniforanaleposten innehas sedan
valet 2014 av Yngve ilfernersson.

Förhundsledningen består av VD
samt avdelningscheferna för Produk-
tion, "transport 8: logistik, Process 8:
underhåll, Hållbarhet 8: kornmunikaa

tion, Ekonomi & Inköp samt Verk-

samhetsstöd. Ledningen har haft lO
möten,

Väsentliga händelser efter räkeiy
skapsåret och framtida utveckling
Genom att det etableras många nya
bostadsområden i delar av regionen
byggs även fastighetsnära insamlinge-
lösningar för tidningar, förpackningar,
batterier och småelektronik. Sam-
mantaget ger ökningen av antalet
hushåll och möjligheterna lill sorte-
ring positiva effekter ekonomiskt och
miljömässigt. och även på Vafahláiljös
verksamhet.,

Råvarupriserna minskade kraftigt
under 2015, men har återhämtat

sig under 2016. Den utvecklingen
rsåverkar*även elconomin for Yafah-
Åfliijö.I samband med. nyetahleririg i
regionen har stora mängder jordar
inkommit, Intäkterna från denna
verksamhet har stor betydelse for det
ekonomiska resultatet. Osakerhe ten
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Resultaträkning

Belopp 1tkr

Verksamhetens intäkter

“verksamheternakostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

finansreliainiäktel'
Flnansmilakostnader'

I ÅretsskattekoátnziclÅI '

Årets resultat

not '1

not 2

nr:)t3

not :1

not 5

KONCERNEN

2016 2015

523144 47553-1
-456sas .4203-10“

~5-1701 -56444 '_

11558 41173”

156 99
- _-6051 -3650_

A "796

-3 928:-5553    
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

IJEUÅJEJPJTKR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
lmmateriella anläggningstillgångar

Materielfa anläggningstillgångar
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Ourngamateriella aniéggnmgstiiigémgar

     

Finansiellaanläggningstillgångar

i _Sur'nmaanläggningstiilgångar

Omsättningstiligångar
Förråd mm
'Fordringar
Kassaoch Bank

Summaomsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

(1016

not 7

KONCERNEN
2016-12-31 2015-12-31:

I .r';.'\.':e

we rn?
2:19SEN}

‘i4 840

704

451770

_ 3983
.130-203

55975

190 361

642131

'412 004
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1171531537

79 943

1 598

 2 907_
148250
'73 893

225-050

637 054
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Balansräkning

EGETKAPITAL.AVSÄTTNINGAR
OCHKULDER

EGET KAPITAL (mi 8

Året;resuitat
(Övnglegvl kap<tal

Summaeget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
och hknancieförpnkteiser' nut 9

Andraavséttmngaz‘ not111

Skulder
E;"1n(_;fI'n5U:_;;;5L;uld£=I‘ mat'l'I
Kortfr<5tI<_]askulder . not‘I2

SUMMA EGETKAPITAL OCH SKULDER

PANTEROCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförhindelser

KONCERNEN
2016-12-31 2015-12-31

5 663

-'1 732

3 881

21 ‘I28
89106

110 234

1052131
122085

528016

642131

16 823
inga

1:19'28 I 5-902
71:16 n. 1198

-1783T E_7100._

KOMMUNALFÖRBUNDET
. 2016-12-31 2015-12-31

' 1193

.1193'

19235 i' .':_2-1128" "
78950 :_'.-_:'8:'9_'-1_0_6,_":.

93 185 g;_. -'1;.10:"2<_3‘4=‘__-.tj ,

»125311 '47o'.§4'éfii'
‘H/i3r‘l‘E "I_,1_7_6f7.9_

540 652 '_58_8.'5"_Z'2

637054 720518156

168231115323
Inga _ - Inga

164.201)- 'i'
_f 135.486.
_ 1.996815.

nzoome  

Inga
Inga_
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Invésteringsverksamheten i _ _

Investeringi immateriellaanläggningstillgångar i i t _ i -1 008 _ - -
Förändringari materiellaanläggningstillgångar 1 _-93 85.1 -1'l5 572_ _
_lnvesteringi finansiellaanläggningstillgångar i - -36%. .
Försäljningavfinansieliaanläggningstillgångar _ ' 890 _.›
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Finansieringsanalys

 

 

Likvida medel vid årets slut _ ' ' _ 55 975 73 8.95
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Noter
gemensamma för kommunalförbund och koncern

NOT.1REDOVJSNlNGS-OCH VÄRDEilINGSPRlNCIPER

Årsrpiiijivisrirrigign;Jruppriüttarlrerriligliel_rried1:-Jgernum klJrUlTrUnJlred-:r-nsnini;och

rekiarrirneniiatiinrierir-ånRâijet inr ki.›rr=rriun:.ilreiluvisriing*vilketbl a. innebar :-3LL.'(Orn

principernahad,varitolbrandrailieirjrnfürtme-.1"I's":rs-géeradcwår,såskulledethaangett:
här) , r ,

Fordringarharupntagitstilldebeloppvarmeddeberäknasinflyta.'tillgångaroch
skulderhar uppigigiLs'till ariskaffruingsvar-sieâfir inget annat anges P€F!L‘lj!SE‘TiTI§‘r'JT_r']_V

 

irikiçirniatururjhutgifter 'har:zkettenligt gcidmduvuzningssed.lfardvring;:g-.i-“kortfnstiigapla- '

ceringarlriargicgru:postFörpostutilldetlägstaav'ierkllgt‘wideschanskiafiningsvärdet,

sammanställd redovisning _

I lfalêsblvliliöKommunalFörbundingårdotterbolagetVaT'abf\.li!lé1AB-(556191-4200)som
agstiil1L_:IJ%sidan?tl1b-ll6-19.lrii_q:alnranizlnngarhüfiSKfätiunderarr-LI kigiricern-
strukturen , _' , '

Densarrirriansiejlldariêdovisningeoupprätt-isenligtfönairvsmetoden.MedIcarv;.irvs-
rnetcjrsen5134525attdet förvärvadeeggnakapitalet:dotterbolagenesiilrriineras_l:l(t_lnUF[:ISk3
transaktionermellande I koncerner::ngävndiribtulagt-nrespektivekörnrnunenhari allt

Det.kmrrimiinalabolagetsredovisning;a: upprättadI enlighetmedÅFSVEÖUVISTHÖQS'la-
. gen, Btikforingslagensamt Bokfbringsnéjrnnderusallrnannarad. inga vijsenFJigaskéilnader

Irednvisningsprinciperharidentifierats..

_lNTÄKTER
. Redovisningav intäkter

intäkter-redovisasI denornnfattningdetärsannolikt-attde.ekipnoniiskatilligångarna'
kommeratt tillgodogorasochintäkterna_kanberäknas'påett tillforliliirnåátt.
Fürsáljnini;avVJlüLntlltjänsterredovisa?vidIqvøranstillkllñåiøn,renlighetmed-
fizirsal;ningsiillkbrøn.Försaliningcnrudnavisasefteravdragförmoms(ichrabatter,'
I in'unmrrinédiiazlsningrrnelimineras koricrärniritornFörsäljning_“Övrigairitäktériom

iritjanatâintak-*srvdovlzäasenligttohandeirHyrøsintakteridçn perioduthyrningenavser.
c.-c'hranteiritêiktcrienlighetmodeffektivsivlcastninrg. ' ' '

KOSTNADER

.t-arde, denrriedliraizirzi-zskriu'ri_irigbraseratpâanskalirsinrgtâvardpLPXKllJSIl-'l'eviiñtiiielll.r-..
-P51,:i?fir:garifurrn.avrriarkoch[]:5_l]r1’_-'f1d>L*-5.£ft{-.I{,".£‘Fl'QFXSinga'avskrivningar.

' in _çammiäb-'3-:iu'JrF‘nmg:avn-,rtiiandvperiradiftiJa:respektivetiliigânggor:

t-;ilirjnáe6\4'3'kfI\JI‘I!fI§].j3'.ldHfLillan-pins,

 

I lrnmaturlolltilltgant; iår
I Mark -
I l!yq\;n:)-ivr 1:a—3>I]år
I iukr .Jarilagignirigtur I-1:: år
- t. rkiner r'-'i::år
röv-riga ll"l\:'i'_'l'li'_iJ.'lt_\T"' 3-411)år '

lör iilligâriigarff‘;-gfiilikarivatianilagisiririiir'=.=.=r.-r::Lr3=Jr»:§e,=FitlilrrikrIillurrpua*kuin-rita-
nentavskrivning.Ornprovrilngav nyttjandeprzriodenskerom det [innsomständigheter

sum p»,-E<urpå aa",vw. ;ir niiij-.iviriiiigal-liirrraali,UFf-Dft)'.'U;i'dr-.ik irsti-i.illgärigarsriytaiaricie-

icra--rxsr>_;_<Lr:im;Jr'i år -j-lløri;j-_;re›och da".brikiiirda .

~'.'-_'lf71‘J!{_JFj1_Ji!1_;7-Jl'\§}Fjr»sd-ii-.igriâ
  pvrzrvl urn .

'itill :kr Hyr.=.;ar=-aopzarnad-=nn-.4-.:A=r.m.».  

Avskrivningsmetocl

I riigrriwalialletLiiIarripsJL;iiniar sriskrienirig,dvs tika storaiflqlrrlfiizrllâlbelopp ‘J-Jl‘]L*år.

.ftvskrizininçgpâbuiias vanligtvisnär Lillgår:«_;0ntas I bruk Aradrametoder arivandsi

speciellafailnardcissabattreåtørspisgqlartillgångenslifirtiruknirigochtillgångenhar
iettvardo. Ett .sådantL-xn.=rr~pe\!är .anlaggninqFör:Je-pain:dar en pro-1ukl.u.Iru::beeroe~r:de-

'avskruvrurig;;rr:e1u:1[EH-=Jfl'FpFJS,wlkn-Linnebar att axiskritfriini;igürsi derrtruktsütti 'UEPSJUTW'

'tasianspråk. - - _
tillgångaravsedda;Fors!_:Jdig'/arundcbrukellerinnehav'rrzmimnyttjandepcriod(arr:

minst3 ärklassificerassomanlaggningstillgäng.Gränsenformindre_värdeharsatts
tillc-âtgrisbasbeloppochgällt-rsomgerrnonsam[JYäUSinrrnatøiicilarich“irnrriatvriüll-a
tillgångarochdarrnedocksåförfinansiellaleasingavtal.

ANLÄGGNINGSULLGÅNGAR
Materiellaoch immateriellaanläggningstillgångar
Anskafliaingsväider' ' ' _
lhxlostérlngsbidfag'redovisasfrånrichmed2016somrenirjruthetaldintaktochperio-

i gjisuras(fie-r.'anl.*§g;5;nin5;(>nshyitjanqeperiod.TiiJ'Iga're,r-zdovisadefiinvesteringsbidragså
att do rtfduceradodet holçfiörrfavärdet larnlörelsctalnnfür tidigare år har inte omräk-

natsenligtdennyaprincipen,dårøstvárdenainteär t-'ä5{“0tll§]B.ingaräntoraktivt-raw.

' Nedskrivningar _
'Ungernnedskráyninghar giorti efter' prövning;kall tillgången bttskrivas;beloppet

-surnpåverkatresultater.skallredovisasochomständigheterna'tillnbdslçrivningenskall
'- belyéas.' ' '

_ '.avsättningar-och-ansvarsförbindelser ' i . _ .

' -iâvsattningarfçrdiepnni har tagits upp till den ackurniilcradcdel srirnlçornrriuncrnaår- i

ligen har dz"-biLz?ra.~‘,_iianlighntmed eriuppsazt 3U årsplan frarn _tcirnär 2U_:':}'fDdi1_E'E‘IfJ‘.

medårets'$<u::Ln'adurförâttäreâtijileindr:tirhntwrbctlandlirii;avdezälilleIjFgIlriiCrÖÖpå
Förbundet."anläggningar;he ' lningsplancnar nuvaräusbirräknadoch Uppdatrsraaä_ 
‘.-‘BN2tredje är. Für den nya dupnriin ggcirsen avsättningutifrân antalet d-:ponoradrzton. '

Värderingoch'upplysningarom pensionsförpliktelser
Pensitinsforpliktoáserinranställdal fifnrbuhduiru:drJwsu_<.sr)rr»ptirisiunsavsattningoch
a\.-vikor_fränRKRJHdärponzciüniérintjänade-fara1=3El35l<allrndovi.za f'l ans-iarsicir-
hlndüljü:Ingenavdeinrtrrhnnilrrxralda.haruripziragpå :attbc:‘.'}u._3r:d-':dill.3-1'onheltid
c.ie.'hhar därmed inte rätt till purtriiri trnliigt"Bestarnrneta-:ror."ponsi-annrh avgänigs-;cir-

sátmingför fnrtriiiwndcvalila", ' -

  .§0

_Redovisningav l1yre's-.?'lea§5i:1gavta_1J_:
LeasingavtaldärvarjeenskiltavtalarovásentligtochEnskiltKlagvficeréssomuperkam

-_neil-leasrng.När värdet ar väsentligt redovisasavtalet-som finansiellleasing.
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Noter
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Vásteras 30 mars 2017

‘.3?

._ a

' 9’

Yngve Wernersson (S), Marie Norin Junttiia (S), Magnus Eriksson (Sim). Henning Bask (S),

Västerås Kungsör Sala Norberg

ä"

ia"

Magnus Åstrand (C). Eleonor Wikman(S), Sverre Ahlbom (S), Elisabeth Bertö (M),

Surahammar (Suppheant) Fagersta Enköping Arboga

" _

'n

Peter Ristikartano (MP ), Per Mijller (C), Anne Tjernberg (S), Patrik Galhmn (L),

HalIstahammar Hoby Köping Skinnskattohurcj

Var fITViSII§)liäl)I'=l'rii.l('lSPi1.]I'iäIHIh1{5(IPf14april ?HI i

Jon Silver B.l:l,).1m(.ollt:=a ivil Nilssnu

Av V.'i<.1I1‘ml1iun(lsl<m11mIlmJrucl1Iamlsiing Av H:,3l)yktanununs !ullrn.i!<iiqr= ulsmrlti

utsedda fr"):tI()I"I1(ie-v.1l(L1:'r\visr,:H‘r fr:rtroeiitlminilii wvisrn.
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Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016

\‘1ha.r utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den
verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2016

Granskningen har utförts enligt kommunaâlagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsord-
ningen,

\i lietliliiie: LLEEI'ilI'I';‘kl1Dl!E?1lInn‘ l,:-3,w',im~=i1\«-e1‘k<‘.mulmLr:a1
iiá ett aiiditi:iálseiiliggt iictli från ekonomisk syi:i,›i.iiiki, i illll
i-'asr-riitlirçt,iilllieils-aixillniitlr* satt. liåi,l<ei'isl<:i].iiai-iiahorliiiiis
I .ÅLHL\iä_.'âêliitligt 'Jam1‘fil.lVi.‘u'i.1I‘Id(E

\'i liai' allifiii' emil,getts tillfälle: ttlt gittiisluâilioksliil mil’:
l'L1!lSl'a1'u'liga.-:iNf1r9~outzliftrsi-erlovisiiiiigzii' vrtrliji' VI inte iictfi.
niÖjlighDt[til avläriiiin ifiodöiiiriirig En*flE:lâisrátpiiiijrtêriioath
r'(!Vlr}lUl'lh'lIelfll,l.PISEFöråisitziini-*isiiiiigen iiioin lbreskrivréiw
tiil \'i FGkIJllIl1lIE'l1IJG?'l,lI,'till tislsplitiiei; I,'r:s4L1I:9r:'.-1'()r:l1l'(')1‘l,»rarr:
rlnlsni' tillsêilis att flIElâFSoch .fir.i~'1':’::l0v1::niHg:11'1'u£Llrzirri
geni kan avläiiririeisl lbreslcriveri tid.

\'i Iieildniei' :in det i Ft")1‘}'s11l'1<'§e!.sl:mdge:.och verksam*
linisplnri Bffllt] ;§u'1ge1.Lsniål som iii' k(1ppl3.t.:letill licgrepr
pet ”god ekuriiiniisk liiisliålli'iii'ig" genorii de Faslsizilllrilat
dvergripaiirle THÃIPTIi .rf)!‘1fll,ll1filL‘I.§r:r.y1'kf.v1‘r.Mari har liiesliir

Li-ll um rm lii::i.iis“ir-:lli iiiiil. um Fil ekoiioiiii i liitlilllá, saint
lit-m verlistiiiilimsnifil, Av 1‘«3«.l{);1m'ule:cI1I l'(§un_’\»‘c1I1.I:1I1~4'~_
lIr:1':1F.1r,:lsn1:friiiiigati* att Il(-:l_Iiimiisirellii inálei li:ii" iiiiriiillis
Hiiiloigiirvlsvii lm' \-'›=ii'k5:.iiiiliisixaiiiili-:sii UISi-U' :iii iiiäilr-I
:,1v€.r3:::mloknmuilreriip.iiiii.'"i.l.i.sIiIn'!r_i:-1Ilrivriigc-i.l.I'(: :nål ki,›l,iiil.:.ilr:
iill kiiriitrerksi-iiiilieieii min Iiilli lll iii.iiiii:?i_its lm' Eiili:
lidrlniiiirlets siiiiilitilc* l.›0il-.iiiiiiiii_q' iii' trots Kiel [til illiiil

sriiiiiiinrititgjiei ul'nl,1l'\‘-*!lf.p,'u:lnkniioiiiisk liiislifrlliiiiig
I-7{j1“tn:,1:'n,ir;:Lhan lill!) iiiipinittiit iaåtgiiii klvbtállllillllfgj ;w

lieleiiskravsiesnltaitiet i lürvulliiiiigçslierátttelsen N-*loi113kr
giiiriil :tv å-'iretsdiiirtrskuii, och med lienkiiiiiiiit; av i'ei,l-iiv'is.:-.i]-›

rea.Iisaiioiisvinstei" Jieirigifti' dock av ársreiiiivisriiiistreii :ill
ett iiiositiiri_ resultat UDpkfJlilTfIf-ii' vcirliiii' balanskrsjtiøel. finilâ.
kam anses vara i.ilil;ilylll \'i inkniiiineiirlnrai' ett I'll :iirsiniii
ning itu lI)El.li1ll.“4kI'itVBl.infniis I ktlllllllftllilf) rliehirs Utill :iirsriz
rlnvisiiingai'

Saninir-iriiagrii :inser vi :iii iii.l".>illeiavseende god uku-

nomisk hushållning i liiiviiiils.:ik ai' iippiiåi.l.iv;1J‘f':}:'sliitsiáil
sen all nian hoizlrltrii_ verksairilieieii på ell. ekonnriiisk
ellekiivi säii.

Vi tillstyrker att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2016 godkänns.

Västeråsden 4 april 2017

Barbara Conte Leif Nilsson Joa Silver
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