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VafabMiljö Kommunalförbund
Revisorerna    
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Revisionsberättelse för år 2016

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarnaatt granska den verksamhetsom bedrivitsav
direktionen under 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 sätt. Räkenskaperna bedöms i allt
väsentligt vara rättvisande.

Vi har alltför sent getts tillfälle att granska bokslut och fullständiga delårs- 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 iförbundets styrkort. Man har beslutat om ett finansiellt ml, 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 i förvaltnings-
berättelsen. 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 är
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
‘J

l
/. 't. . . I ' .......- »i uti tE’, :_‘,).¢f'/",;.i_t;-Q//. {AL “.).'.=;.K’_ r .

Barbara Conte Leif Nilsson Joa Silver
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Bilagor:
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. Här följer en summering av
väsentliga iakttagelser från 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
helt 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. lnvesteringsutfallet 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 arbetats
fram i tillräckligt god tid så att granskningen kunnat färdigställas och avrapporteras i tid
varför den färdiga årsredovisningen och revisionsberättelsen inte kunnat avlämnas till
medlemskommunerna inom föreskriven tid.

Vär bedömning är att den interna kontrollen är tillfredsställande. Vi Iämnar=docknågra
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 ger en rättvisande bild över resultat och ställning.

bedöma om balanskravet har uppnåtts,

bedöma om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts,

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, =

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 l enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen omfattarföljande 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 år
som kan påverka redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, 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 följande (tkr):

UtfafI-16 Budget-T 6 UtfaIl-15
Verksamhetens intäkter

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

Verksamhetens kostnader
Övrigaexternakostnader -321270 -303536 -295128
Personalkostnader -135 611 -135 672 -124 287
Avskrivningar -54 701 -53 913 -56 444
Summa kostnader -511 582 -493 121 -475 859

Verksamhetens resultat 11 558 476 -1 173

Finansiella poster -5 895 -7 929 -3 551

Årets resultat 5 653 -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
intä ktsposter.

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 på 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 delårsrapport 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 ändamålsenlig het 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 uppfyllelsen 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 delârs- och
årsredovisningar.
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3.3. Resultathantering

Det finns inget särskilt förslag till resultathantering av åretsresultat 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 5902 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 är uppntt 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 är uppfattningen:
att de lagstadgade balanskravet har uppfyllts men att man inte specifikt redovisat
detta i förvaltningsberåttelsen,
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 sammanvågd
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 riktlinjer för intern kontroll. Den interna
kontrollen ska säkerställa:

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet. I
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 år 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 innehällsmässiga 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 avlämnas i
tid.

4.2. Löpande granskning intern kontroll

På en övergripandenivå bedömervi att internkontrollär 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 konteraslklassificeras 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 clock
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

Investeringsramen 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 förordar att en mera överskådlig uppställning. gärna i tabeliform, införs i
kommande delårs- och årsredovisningar.

Investeringsprocessen och under året gjorda investeringar har stiokprovsvis 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

Kundfordringarnauppgårtill 34 064 tkrjämfört med48 635 tkr föregåendeår. Skälet till att
posten minskat trots att ytterligare medlemskommuners verksamhet övertagits under 2016 är
att man i september 2015 tog överfaktureringen 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 sohablonmässigt för osäkra kundfordringar med 100% av sådant som är mer
än 1 år gamla samt 50% av sådant som är mellan 6 månader och 1 år.

inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Postenhar ökat i årfrån 10818 tkr föregåendeårtill 44 115tkr i år. Förändringenavser
främst upplupna intäkter avseende de övertagna verksamheterna under 2016. l övrigt
innehåller posten sedvanliga periodiseringsposter förförutbetalda 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 återstälining 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
KPAzs beräkning av aktuell pensionsskuld respektive ansvarsförbindelse är behäftad med fel
och oklarheter. l den beräkning som finns tillhands idag uppgr 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, tex. 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). Redovisningsprinciperna 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 ide kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i
koncernens egna kapital.

Den sammanställda redovisning omfattar VafabMiljö 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 i den sammanställda redovisningen.

Vafab Miljö ABs resultat efter finansiella poster uppgick till -239 tkr (f.å. -5923 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
VafabMiIjö är ett Kommunal-
förbund bildat av kommunerna
i Västmanlands län samt Heby
och Enköpings kommuner. Vi
arbetar med långsiktigt hållbar
avfallshantering.
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Vd har ordet
När jag tittar i backspegeln och summerar 2016 kan jag konstatera att det har varit
ännu ett intensivt år för VafabMiIjö.

Sedan20] ?jar YgtfahÅ/liljoett kornniii-
nalforhiinuiOvergângaravverksamhet
från fiera av vara iiiedlemskorrimtiner
har under ret niedfort utokat ansvar
och många,tusen nya kunder .sorn
nu ska vanda sig till oss istallet for till
sin hernkoriiirniin

Det ställer krav påorganisationen
och medarbetarna som ska hantera
nya frågor och hitta nya rutiner ooh
arbetssätt Organisationen har »dai-for
vidareutvecklats ooh anpassats till
det nya ansvar och de verksamheter

övergångar sorti.genomförts

INVESTERlNGAR OCH UTVECKLING

AV VERKSAMHETEN

En viktig handelseunder 2016 var
invigningen av den rtya irernrigsanlägg

ningen for lakvatten påGryta avfalls-
anläggning. Det ar en invesi.e'ri'rig
som rnedfort.att vi idag kan Joehaniillr.
lakvattnet.själva utan att behöva
belasta ett externt reningsverk

i och med bildandet.av lçoninitinal
forhuiiiiet. har vi nu aven ett ansvar
for slant från enskilda.avlopp. DEL
har under 9016 varit_ett orrifattande
arbete att ovens.ansvaret från rned
lernskornrniinerrta Ari.återståirdock
att hitta svnergiei' och Iosningiaxr;nå
ornliariitlei tagandet och liiehanrllirigeti
av slannrnet.som ger ett ineritiarrle
hade for rriihon och elcoiiornin

i hot-Jan av 3016 startade vi' också
krossning av avfall i egenregi, vilke I.
fungerat rriyrzkel.bra. Krossningeri EJ
en viktig lfanki l(E“Il_l3.l'lfor sarn;_«.rtiet.et_
'tried ,Vilttlesreriergiooh deras .t-.irilagg
ning for :svfatllslörliiâa-.rin;rig

tQri-:leiT*01I:'›har vi tagit,firam en
långsiktig strategi for insariâiliiigav
liu.sli.âl,l_savfallStreiegin,mir-elit att vi
delat in.:erg-toneni tre delai Val' r›.\fIil._lc-

irise,rri'ii'i'ige'i'iatv

 

  .korri:ii:ie.r_I.t u.tf

hushållsavfall i Yasterås i egenregi
i det ostra saint vestra inearrilirigs-
distriktet kOlTllTleTinsamlingen
genorriföras av externa entreprenorer.

II

Jagvill tackaallasom
varit med och byggt
det nyavafabMiljö
under 2016.Nu ser
jag fram emot ett
intensivtår med de
utmaningaroch upp-
dragsom kommer
med verksamhets
Övergångarna2017.

II
.Vledanledning av att förbundet.
har vuxit 111"niivarttride hiiviiuikontor
vid Grvtaanlaggningenitasierås
gtjordesen utretlning om frarritirla
hiivudkori tor under våren 3016
Den har resulterat.i ett 'riesltit om
sarrilokr-i.hseiririgav hiiviiitl.kori_toret
tried Mimer och Malarenergi. i etI

Centralt läge i Västerås Inflyttning
irieráalçriasske forsta.kvart-talet”019
På_Gryta ltan driftorgaiiisationen
3a.moI~‘Jn..1s1en byggnad ooh de tva
tillfa_lliga,f1‘iCNTi]l]E1‘1'13.rnoi'iterr;.srieu

EKONOMiN

Resultatet for?Olin Vill'

-Jilket ar 13,4 _rrikr10-:ju=,1,ll’

-5,9 rnl: i:
LYON.rrietl 
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hinjlget.Det fanns många,osakerheter
nar ltudgeteri lades hosten 20173,

bland annat.var inte alla intakter
och kostnader som var kopplade till
VBIlCSBIlIlIELSOVEIEåiIlgÅFkande.

Annat som l18.1'lLunder året_.ir att

en extern entreprenör [Sanitek] gick

i konkurs. Det innehar att vi fick.köpa
killar och aristalla ny personal for att
klara ‘nIlS3I11ll1'lg8T1av hushållsavfall i
delar av Västerås.

Det ar ifrianga poster som påver-

kas av den stora ornstallning som

YafahMiljo nu gar igenom, både uppåt
och nedåt Att förbundet Yafahvlilio
kan iitfora iipprlragei. .soininnebar
en effektivisering och rationaiiseririg
jämfört rned om 12 korrimurier gor
det på egenhand ar något .somfor
var:tats av rriedlerriskornrriiirieiiria.
\'i at derfor rriyrtketnojitla tried att
kunna presentera ett resultat som
ar battre an forväniat

'I'vestora ekonornifrågoi' som “riante-
rats under 2016 ooh SOITIfortfarande
inte ar avslutade är YafahA/liljos
h€E,3.iT3.I\orri utokail borgen från
rnedlernskornniiirierria samt hoining
av renhållningsavgifterna. till 20] 7
för att kunna genomföra korrirnande
stora investeringai* Det ar kansligiâ..
frågor for flera av konirritirierria och
"arm; inte .allalnâslijt tagna

VAD HÄNDER 2017?

9017koniiriier ocksåatt 'oli ett 'med
.stora 1.1i..l'I’I.G.Tl11‘%.j§E8.IDels iriierru med
iortseitt overflvtt.i'iiiig riv ansvar från

lltrti-I_inedItiiiisktiiiiinunei till l-(OIIlITtLI

:nalfcvrhiriixiet, och dels genom arbe tet

att ta fir-arnen nv gerriensaniiaidttills
plan for lIGlFi.\ 1'>_\/1J.l.;0regionen
\'i ha: en sri.i.i'iii.:-::i'irlettiil .frartâitotoss'
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  I Vafablvliljös region finns det cirka 155 000 hushåll och 16 000 företag,

som alla producerar avfall. Genom att erbjuda många olika lösningar
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Driftverksamheten
Under árct ökade mängden bygg- och rivningsavfall från företag
med drygt 40 procent. Mängden avfall 50m samlades in pá Äterbruken
sjönk nágot och är tillbaka pá nivån för är 2014. För att minska
koidioxidutsiäppen ytterligare tankas Vafabiviiijös maskinpark
numera med fossiifritt HVO-luränsie.
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onlor 5:.I.ga..r'-:leIfor L‘1l.‘.UH'£yH,j::1s3vI".a.lieI.

som en 'fBSllfS-.[1'ml.<mmge11air.attoka
'rnaler1ralålorvlnrnngermoch an,nnnsksl
fo'1:l‘»J'a‘.1'wrn1'1ge1'1och IZlITITIOHEIITIgGTL

Materialatewlunialg
Ornkrlrlg 33000 Lon.avfall har
rnalerialålerxrrlrlrlns .Det;ir '1rnvå
med loregåenule Det ar framför
allr,papper_nrlrnngar, IJfl€l.fl].l_SkI'OT.J
I’I]J.[_Ikp]a1S{lJWellpappoch glas som har
maten'alålervurlraiLs.Posum a: an
andelen åI,E1^VU,l'll'lEl.material hag‘okal
med l procenLjárrllorl. med Hlalerial
ull lorltlränrnrlg.

'lrauilgårulsaA/fallhar KOTFlpOSLGJTSlS.
Jord och elen har aruvanlssorn slut.
1aoknirlgsrnalerial på zleponierrra.

Sortering och kroseniug

l.S0rleringsanlággnrngenpåGryta
finns en halpress som kan ta eroot

olika pappersslag sann mjuk
och håruiplasl..l anlaggrnrlgerl har
papper, ndmngar, Wellpapp och
T1’L]1.1kpL'1SL.below

På samtlnga avfallssrationtur* linne

den.ornlastrzings och sorlerrngs
mojllgheter. På anläggnmgarna {inns

tillgång Lill rnalernallrarlaerareför
Ökadålervrrlrling av metaller, Lraoch
ovrlgl loranrllwartavfall.

Ijnrler året har krossnrrlg av reLur-
trä och gronflis skett l egen regi på.
alla anlaggnlngar Flera nya maskmer
har köpts in Tuligare kornes Ljänslen
rn av entreprenör

Hiogasanläggning'
Bloavlall rrualavfallhar lveharlz-;llals
nllsarrlrnans med vallgrodor' och fen
avskaljarslern l brogasanlaggrnngerl 1

Yaslerfrs.Arllaggrnrlgerrprmlucerc-.1"

Materialétervinning I 2016 I 2015

SEGE.

“rnogmoch lnogorlsnal
[Jnutler7016 behancliarlesdrygl,

'34?'30Lonlnoavfall leI,I.avsl<1l]Ätrålillfl
och vallgrlorla Av dena.J"raIr:sLa.l.ld.es
1.9 miljoner m3fordonsgas och
?E5800Lonbrogodsel

l regronon Finns många fordon

.song:lrrvs arvlnogas. \'.a.sl.erä.sLokal
Lrallk har 154 bussar [Hel [inns [lera

hurulra. arhelsforrlon, såsom Laxilnlar

och l.fflI1Sfj>Ol"l,}.':i12i1‘Vår enlreprerlor
1\'3.sI.erfishar 3 sopbllar.\'a[’ab.\/11110
har omkring _7sopbilar, sann. nära.

50 transportbilar, [loolbilar och perso
nalbilar sorn drivs av brogas

En, Sâörre zrzuesreréng /mr gjør-cs a'krossat

rustning; mi krossmaskiner, wå Eastma-

skiner och en materzrclhanterm-mtzskin.

\'a.fa.b.\/liljoager fem pulolika rank-
Slanoner och fyra. Lankstanoner
for bussar

En publik La.J’1kSl.aL10I1har börjar.
byggas l Fagersta. Den kommer an.

Las'1rlrlfl. under 3017,
Den Lotalagasf0rsEil_]'n1'r1geninlvzlnsnøe

gas nll bussar har okaLmed
nära 7 procenl ;an-Jon med 2015

Eflerfrågan påbrogaear stone
an Lwllgångenvrlkes.under2016 leo.
ull an.en del.naturgas av lossilLur-

Förbränning I 2016 I 2015
Tu“-_?Mfg L,-5-5: ,'J-'‘'.- 7'1“ 3 :-

 

Sprlliflg,crr-lra'lr procent har 'ol.a..rutla.ls
rn 1_b10ga.se'rL:nå§.l'S3.'ln'3.S1SDew.
ar [r3.IJ.'LS-I,llT1dCTve.r»i:Lga.1'Somden
egna gasen inte rackl Lill.

Övrighiolrjgisk lnehanuiling
l Fagersta,Sala.och Västeråsñnns
resurser for lnologisk lienarnâllnog
En l15,SO1'1.El‘ELIiorganlsk llakllorl In'
reslalvliâall,Lrarlgårelsavlallfrån bland
annatÅlerbrallrerl23.3.1111,slamfrån
avloplnsreningsverk k01'nposI.-5-1‘aspå

.anlalggningeraiSala.'leknrkeratryggar
på. en foreeranl kornposlerirtg 1 looxar

med Lakav GoreTexduk

Behandling ev farligt avfall
Det firms hnham:ilinp;sms111'scr for

farligt avfall på GryLa.1‘JfELU‘3Sl.3.l,iO[l
For an Lahäradom olgehalnglvatten

finns det en oljesLaLion.Har kan oljan
âLervlnnasoch del ulgåeruievannel
renas Slam från oljeslanonen och
oljeförorenanle massor behandlas

genorn k0r1'Ip0sI.er1I1g DELLELarbete

drivs 1samarloelemed entreprenör.
Avfallsolja Lasemol.och rnellar:

lagras l larlkar. Oljan kvalnelssäkras
irlnaru:fler:skrek-asLill ålervrnning

På.Gryta.avfallsstatlon films en
klass 1.»dep0n1för larllgw.avfall,
.såsomförorenade jordar och [massor
_Vlassorna kan exernrzelvrs vara

fC1r0rena.«i1t:eT.0r:g,EJllLBJTISElTlCl_och
asbesthalugarnarerial,

Detfinnsävenett nrellanularger.
dar farligl. avfall från loretagsâkrlneler"
0r;E1;°\.Le1"brL1ker1lagras for att .sedan

sknzkasnu ollka behamllirlgsanlagg-
ningar

AvlallssIanonerna 1regionen har
lagn amok.Foro1‘er1.1riejordar, kyl

och frysskåp, eleklrornk och tryck
rrnraregrleral_ma

\'a.fah\/Iiljo har .Wen,avtalmed
exler-na.belleirlrlllrlgsanlalggrnngar
som kan Lahand om larlagl_avfall

Säkerhetsaraaiginnng
l'a_i.".alz_\/ll.l.jossakernelsrâ«lgvvara
har konnalu.ruledfore '
all mforrnera om ram."na"
larlagu,goals
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l Korsa asxlalls rneárerk.1KonungLa;
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“lennvrurrrlrsgAnla.gg'rnnge1;l11:3.:lagn
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Medarbetare
VafabiViiIjö fortsätter växa. Vid årsskiftet var vi 238 medarbetare, 36 fler än 2015.Anledningen
är övergången till kommunalförbundet som innebär såväistörreansvarsom en utökad verksamhet.
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- Nyckeltal 2015 2015
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Antal Iillsvidareansléllda 238 202

ARBFTSMILJÖ A"‘a"‘“'?'" ‘55 M‘
i., _ , __ Antal kvinnor 72 61

35kC‘ Sjukfrånvaro2016
U‘fkö. i'1I'IC*J“-'!'I'I1HO Totalsjukfrånvarotidi %

 .-.jg_;'. ig ,r,ji Totait Kvinnor Män

-29 år 1,7 2,2 1,5
30-49 är 4,1 6,0 2,9
>50 7.3 7.8 7,2

Totalt 5.3 5.3 4,9

Totalt2015 4,5 4,1 4,?



22 I SOCIALHÅLLBARHET

 

Samarbetenoch påverkan
VÄLGÖRENHET
UTHilel'7G?ü lIHJ.\'.3.J:Ä?Llä.\“ll.l.j0TOIlSHJL

s-lm Abetet.med oltks.0J.'gi3.l'llS-3.l.lOHål'
F05,ttlâarnllng av Ibn i
*:a‘:»*1':':1n-gPåÄr.0l't1t"t1l:aL'J'

‘3i.:a.11.a-file1TlS.‘:‘L1’flllI'\gav Ir_)rem.i.lull
återanvçtrlrlnmg1ma; 1samarbete
med J01t:i'-«:em.1'1,1rnI H.1E1sL.1ha1.'[1u1a.1’s
k0i'm'nLm. DB1'lI'1‘cLinsa.mling films nu

på.‘IL?.-1v:råtta18Äterbruk
Hushållen kan ]fll'l'.lJ1J].pa.ntf1a.~3l<o1‘

och burkar ull U3.1g'O1‘€.IJheI,på.
s*arm,i1g.1l 8 Ålerbntk

\’1ssaF\r.e-rblukhar *avenenmsam
lmg av LEXLIllGi'

  
     

 

FÄTT-PROJEKTET

F'åÄterlüruket Gr';I,'.1films en särskild

box via» åI.<3ra.1t\ir5-.nail,›altträ kan

larunas Elena.återanvända sedan

av .E’»ju..i:.hovrias!<01an::I<rI’:i.S1C)_]<'.3.

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

SKOLINFORMATION

OCH STUDIEBESÖK
>:.!_f l': ll*,_l ,Il' " 'll

l 'l*l .

ljnltler' "£0"!E»fick Yafalubrllljömcqlig
l'IEl,fr?l.'lI:'Ll,l,SlaI'l..1CIlJ30skola, 1\':1Sterå:

 
   

 

l CH 7-(3.'l'L'lEl.J,"1'lET.F]f:'I&I'.l_\/i;EI.1:Iu‘I31‘\E:gt :Hill

,Wrrlet I en lokal Sam_‘/l.E_l.3..f€TL€J_‘gt
.l.erlkcls_ u,.1‘-yw

' l_;0-‘htuy
 

  
          \

.=,._u;.e'.‘.-iiai,_ l
   

_ l.: 'm.3.j3 'l Hgv; ullC51I-.tI_"

   g kal l.lIi

i

i

är* . '
'i- l

;Haa- g
_ H ,

i» 1._ g

-,l .

 

Under I/aft1bM£ljo-ri:1genpå Gryta n'Lz:fal£s.stati02zroade Vaitemmmrleii och.

Speed (hide stam och små

lnLresselför sLudiebesc-khär: kom
muneri arutlradelar av Sverige och
11l_0ru1a.t1dsTOTISRLLEatt suga FFGIHTOI'
allt. 3.1"de1,1nf01'1'na.I1'onom ka}H.s0r-
Lanng av bxoavfalloch stuullelacsok
på.h1oga.93.nl:3.ggmngensom lOCkâL'
lIn-;øgtEMOpersoner Logsemol.pi
Studiebesök(utom skolliveadkfiunder
2016, vilket_ var 300 fler personer an

foregåerlde

PUBLIKA AKTIVITETER

\'a..la.l_›,\rhlJ0har L1Hsa.mm.111Sg€]ILOT.Tl
Youett (.“;.'fiI,I,‘.11I1fC1fi'I'13.l1CH'i.SLm.fiI?-.1"med
1'1ya.Ochlimñntliga k1,:mailarSamtdelta
gu_l é;vuhltltciäkllvlletür och 1'1:le:-^;'<J1
lillñlel 301.6»En :an:.§<1.lVH.F3l.E:11'J.P.V3.1’
\'e a.lu_‘«'iil_10«‘Ja_ger.sum an01‘r'l1'1.

 

 
 

 t Västerås- med a.k!:~.-we 
 

på.City!
fo; b.

Ml--uloryl all_Eilogzs5su':la,gg1'lrr-.ge
_'KÃHÃK-“EÃoch J','r::‘;.r,'1’:

hantlar: och m.3:.skmu31w1s.a-iles:rapp ?F
lrg-.xlgsflesglen my-‘3.$_%.lE:l?:..:~.:':\a.ggr:_:1’.ge.u. 
3-‘3T‘:iStrutar. l

a l(er'l'lIk.f1.l_:=-3.x..*...'3.'JlIl'›.,§»-Tak,'='w'I€I1'I'r'1b'aCW d.

IN l LHNIWEONEI ll' SAMARBETL

'_w._"._Il!:_3 H L T'i'!:j?_E a J,

huvuttlstaclt',}a‘£-orone[o1'r.sa.t.\.er
under ?D16påluörløluiesell. rsyll.
tarojekt,CH.försök me-1ka1.HsorI.ermg
1ell.klOslädgOülrålie1Gairaororle
Projektet SyI"L;a,rLill au_u:u1'«i1':a.m3.~a1'r:

]1rrg;3;=1:a,!,se1‘i OTfl1‘§Ld€1.'men :[‘1‘amf01'

allt rm arbeta.mcrl tueteetuâleoch
,aH_17.y«:lñ*å,g017Förall, t1':.3',m'u:=k0r
amSOI‘l.e1".1ut dew5.1.0:=m':1'm'1gshsm.
m"SO[fl()1"[1fl

L.'a;u,10rrwa1'från dansa..'gumala_3101
*sedanarlmrulas fur"an.V?vYasterås
ska.blt battre ;lå att.nå.m_med m
f«31"-ru'=ar,101'1ttll 1rw’“'-',"Dmed .11.m;1.[»

}in?;.\<gn,11'u'}ochsmrlltl. 'lättar F=31'uI.-3;.'::»

\':i,3%.-e1’.r3L=stad och \'3.J".11'».\'Ial_1o-:1e31..:+..r
Boat. lsx\[-l )vh1m:1ugh E13‘/11'i'»-3*.
:ko _ n1]'»1'«'J]ek\.eI.,Samltksotrl llfllgftliâ
.ünarlslm-;tsat' Sirla ICU).

'x _'a’>.‘.IJiljö for1.
q‘_g;1I_:a,I .ilcrl 'l'L._'1NOTlE,‘51('i$.3I.s1'm;:gSOTD

.53JJ_l_.-a_rull .‘E:,l,\,oka c:<'l'›0txerlav :ve rlâkl.

 

     

 

  
   LEI 0-3k-Til 

Olli: " L' "t "M"._ _ 1.1. ~,_Il,a,vf.3Jl5}<1J_e.:4:m_.ie l:. ll     

   
  

*l r.rll 5

  



I23SOCIALHÄLLBARHET

 

...vi

.ii.

.\

.....m
r ..._.

null:

.x

 



A



 
EKONOMISKHÅLLBARHET I 25

Affärsmässig samhällsnytta
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VafabNliIjö 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.
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Förvaltningsberättelse
Om tn te särskilt anges redovisas smntliga beiopp i' tusentals kronor' och HIGH)_IJHIETHfEW.anges mörsvaianrtv

Värde föregående är. Jämförelse-tal för fdregaende at' avser' koncernen om inget angles.

Forhundsdirektionen och verkstäl-
lande direktören for ?alert-Miljö Kom-
munalförbund [organisatiortsnummer
222000-3129] får harmed avge föl-
jande redovisning för verksamheten
under rakeriskaps ret 2016.

llöirhuiitlets verksamhet
läafabMiljö Kommunalförbund ar
bildat av medlemskommurterrta i
Vestmanlands lan (Arboga, Fagersta,
Hallstahammar, Kungsör, Köping,
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Sura-
hammar och Västerås kommun) samt

Heby och Ertköpirtgs kommun.
VafabMiljö har i uppdrag att

behandla mediemskommunernas

hushållsavfall och att göra det med
stor miljöhänsyn, god affärsmässig-
het och kostnadseffektivitet samt med
hög service och kvalitet gentemot av-
fallsåamnarna. Vidare har Kommunal--
förbundet ett grundläggande ansvar
enligt Miljöbalken att utöva, tilisyn,
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
aven med att avsatta material för
återvinning, rtroducera avfalls-
branslert, ta hand om farligt avfall
på våra samtliga, 5 avfallsstationer,
18 återbrulc samt förbrannings- och
biogasantaggrtirtgar. Förbundet
haråven avfailsverksanihet på den
kortkurrensutsatta Inarknttden, lol a,
genom att samla in, transportera och
behandla avfall från företag.

Omfatrlde analys
Den allt högre importen av avfall till
forbrannirig gör att nâitirkrtatisprt-
serna för svfallsförlorånning ökar. En
skatt på avfall till ,förbränning kan

lcomrna att införas med syfte att styra
mot ökad maLerialåtervirtrtirig. Både
marknadspriserna, och skattefrågan
gtåverkar kostnaderna for avfalls-
hanteringen och gör alternativen till
avfalisförloranning mer ekonomiskt
intressanta,

Regeringen tillsatte under 2015 en
utredning om hur handel 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 vantar fortfarande på
regeringens beslut i frågan om var
ansvaret för insamlingen av förpack-
ningar och returpapttier från hushål-
len skall ligga. Om ktesiutet blir att
kommtmerna får ansvaret kommer
det att påverka VafabMiljösverksam-
het genom ett utökat ansvar från
medlemskommurterna.

lnder 2016 har den svenska bio-
gasrnarknadert börjat få en hårdare
konkurrens från importerad biogas.
Den importerade biogasen har helt
andra ekonomiska förutsättningar
genom statliga produktionsstöd, något
som inte finns i Sverige i dagsläget.
Detta snedvrider konkurrensen vilket
kan hota avsattningen av svensk bio-
gas och darmed dess framtid.

I samband med starten av det stra-
tegiska arbetet, hösten 2016, att ta
fram en ny gemensam avfallsplan för
samtliga kommuner inom Förbundet
har ett omfattande arbete gjorts for
att ta fram underlag som loeskriver
omvärldens krav och regelverk samt
omvärldsanalys och trendspanutg.
Framtaget underlag belyser de stora.
n-iegatrenderna. såsom digitalisering,
globalisering och urbitniseringens på-
verkan och möjligheter på YafrbMilgo
i fram tiden

'Koncernen

lÃIiderjuni 3015 köpte Yafalcvliljö
Kommunalforlbäinul aktierna i Vafab

Miljö AB (556191-4200) från med

lernskornrnttnerna och V81‘kS-’1IJf1heLSf5

verlåtelse skedde per den 1 januari
2016. Dotterbolaget X-'afabMiljöAB ar
:iätrefter vilande förutom en kvar-va-

rande tvist som drivs och kommer att
avslutas i boiaget. Förbundet har en
långfristig skuld i balansräkningen på
64,2 mkr till medlerrtskommtmerna

avseende förvärvet av aktierna av i

Vafab MiljöAB. Lånet år belagt med
rånta.

Vafab Miljö AB [556191-4200), Tkr
Ägdandel 100%
Bokfört vårde 64 200
Eget kapital 60982

Förbundet har en skuld på 64,2 mkr
till Vafab Miljö AB avseende förvärvet
av inkråmet från dotterbolaget. 'fill
gångar till ett vårde av 578,8 mkr och
skuådertill ett varde av 514,?mkr.

Endast ett fåtal transaktioner har
skett mellan koncernforetagen under
2016. '

'lftvxärdering av god ekonomisk ‘(ms-
hållning_ oob ekonomisk analys
VefabMiljö Kommunalförbund har
bedrivit siI.I.andra år. I diagrammet
på sidan 27 visas koncernens siffror,
då största, delen av all verksamhet
föregående år bedrevs i dotterbolaget.

Förloundet hade en negativ bud-
get inför 2016, vilket bland annat
berodde på att avfalls taxan inte
historiskt. har ho] ts gentemot kom-
niunerriia. I budgetarbetet. inför 2016
fanns ntårtga osäkerheten bland an
nat avseende intakter och kostnader
som var kopplade I,illverksamhetso-
vergångar från Hallstahammar och
Sala kontmun samt att irttakter och
kostnader föregående år från Ertko-
ping, Västerås och Skinnskattebergs
renhållningskollektiv ertdast avsåg
sista tertialet ?Glb

YafaJbB/Iiljöhamövergr-ipartde mål
enligt styrkortets fem olika,rterspektiwi,
vilka år Kurtd, .vle-larlnetare, Sam-



Ekonomisk analys

Utfall 2015

tm ikiur -llä 581

Kostnader -11:3 xtra

Husllltäit ill/Så

lriu-nnitärtiirtstt*gllim llö B24

Rnlitclmmrania: ?ut tlririgjaii l l_1'*7-

l.3m;;frI51Ign skulrloi 126,111

Uténull‘-‘}II\'[I!Ig
Hpp\i'lHIr1(;\r’.'Ir1t€.i Li‘;

hallsansvar, ?reduktion/Processer
samt Ekonomi.

Uppföljning av målen sker tertialvis
avseende matning av tex kundnöjd-
het, niedarbeteres kompetensut-
veckling, marknadsundersökning,

resurshushållningen genom ökad
återvinning, ekonomi i balans samt
ökad effektivitet genom bla. minska»
de kostnader. Bedömningen ar att vi
har god måluppfyllnad men har inte
uppnått al.la delmål fullt ut. Förbundet
hade aven föreslagit Fullmäktigeatt
höja renhållningstaxan gentemot av*
fallsabonnenterna. Inför räkenskaper
året 2016 hö3des renhållningstaxan i
flertalet kommuner.

Förbundets totala resultat för 2016
blev battre an budget, vilket framst

beror av ökade mottagningsintakter
för förorenade jordar, Schakt* och
byggavfall samt rejektintakter från
Malarenergi, Kostnaderna bar inte
ökat i paritet med intaktsökningen.
Vid lserälkning av avskrivning av der
ponier har hansyn tagits till hur stor
andel av deponierna som har fyllts,
vilket innebär en ökad avskrivning för
2016.

Itedovâlsning för den kommunala
av-fallsbranschen
*Cafahviiljosarrerlovisar det lag-
stadgade grundupritlrazget avseende
hushållsavfall från den affarsmassiga
verksamheten, Resultatet för hus-
hållens avfall .ttar varit n egativi_de
senaste fem åren, frarnst beroende på.
.att .avgifterna har varit oförändrade

Utlnll 2016 Btitlqet 2016 Avvikelse mot
budget

32‘-21-M -151115]? L’? 3'17

H1"!-IE1 Htll (J50 16-HI

"i iifjfl 1‘-18'-E 1l1lti

98 "v6 11-15

5,3%

vltllä 991

1,1%

mot kommunerna. Sedan 2015 har
VafabMiljö Kommunalförbund påbör

jat övertagandet av kommunernas
avfallsansvar. Förbundet gör i likhet
med Bolagets tidigare sarredovisning
en fördelning av direkta och indirekta
kostnader samt gemensamma stöd-
resurser för att erhålla en rättvisande
bild av den kommunala avfallshan-
teringen. ”fabellen på sid 29 visar

sammanställt resultat, aokumulerat
övertage t.överskott samt insamlade

mängder per kommun.

Lång- och kortsiktig betalningsme-
redskap, finansiering och risker
Förbundets långsiktiga och kortsikr
tiga betalningsberedskar» ar god.
Förbundet har av H1E.‘CflBII1S].(0fI11’11)1~
nerna en beslutat borgen uppgående
till 600,4 mkr, (410.6 mkr). Hantera-

vaerna ltar varit fortsatt låg under
2016. Förbundet ingår i Västerås
stads koncernkonto och ñnanspolicy.
Borgensansvaret ar fördelat efter
rnedlerns endel.

'tafaloMiljö ar exponerade for ran-

Lerlsker, risker för kundförluster* samt
risk för anlaggningsskatlor. Riskerna
hanteras genom efterlevnad och
stöd av Vasters stads finanspolicy,
systematisk kredi.l.lierlörririirigsara-it
fullvarsiesförsakririg av sniaggningss
beståndet

loves teringar

Invester-ingsbuulgetert for ?D16
uppgick till 144,8 och årets totala
aktivering sr blev 160,6 mkr varav

VAFABMILJÖI SIFFROR l 27

62,0 mkr var bolagets 'pågående in
vesteringar från 3015 som överförts
Investeringsbudgeten ar lagre an
utfall framst pågrund av att direktio
nen redan under 2015 tagit beslut om
investeringar som påbörjades under
2015, men som pågick och avslutades

under 2016,Vidare har tillaggsbeslzit
tagits för bland annat lakvattenane
laggningert som blev mer kostsarn an
förstudien som låg till grund till bud
geten.Åretsstörstaaktiveringarvar
rtyhyggriatiorten av lakvattenanlagg»
ning 63,1 mkr, nya ytor for deponier
avseende icke och farligt avfall 31,6

rnkr, krossningsutrustning 18,5 mkr
samt fordon för insamling av hus-
hållsavfall 15,5 mkr samt karl till hus-
hållsavfallsabonnenter6,2mkr.Årets
totala avskrivningar uppgår till 54,7
mkr (SEA mkr). l årets avskrivning
ingår 3,8 nikr i en tillaggsavskrivning
som avser skillnaden mellan beräk-
nad mängd ton pådeponi och verklig
zleponerad avfallsmangd.

Väsentliga ,händelser
under räkenskapsår-el;
VafabMiljö Kommunalförbund var
under 2015 ansvarig för hushållsm-
samlingen i Heby, Fagersta, Norberg,

Skinnskatteberg, Köping, Arboga.
Kungsör, Hallstahammar och Su-
rahammar. Under 2016 tillkom
även hushållsinsarrtlirtgen för halva
Yasters kommun, då tia-ligaretrans-
portentreprenör försaltes i lconkurs.

Detta innebar a.l_I_Förbundet. snabb I.
behövde anpassa verksamheten och
anställde personal och köpte fordon
för att klara det ytterligare uppdraget.

Renhâllningsansvaret för korn-
rnunerna. Heby, Fagersta ooh _\'-orr
berg överlämnades till Förlonittdet.
per 2015 0101 Enköping, Yasteräs

och Skinnskatteloerg överlämnade
ansvaret till Pörlnindea. under terual 3
201b",vilket innebetr helårseffekt först
under 2016. ljnder 3016 har renhåll-
{iiI.lgSCtIlS'V8.1"€Löverlåtits frn Hetll-

F-_irts ;nå nas-ra sida
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stahzimmar (2016-04-03) och Sala
(2016-10-~01]. För förbundet innebar
detta ett myndighetsansvar kopplat
till renhållningslagstiftningen, faktu-
rering av samtliga avfallsabonnenter
idessa komntuner, utökad kundtjänst

för att behålla befintlig servicegrad
samt personalövergängar från kom-
munernas renhållningsförvallningar.

Kommunernas överlämnande av
renhållningsansvaret till VafabMilgo
Kommunalförbund möjliggör större
effektiviseringar med bland annat ge-
mensamma upphandlingar, insamling
av ltushållsavfall över kommungrän-
serna och gemensam administration",

Pågående tvister
.I koncernen finns några kvarvarande
tvister som inte har lösts under 2016.
Förbundet har en pågående tvist med
Konkurrensverket avseende otillåten
upphandling av behandlingstjänster
gentemot dotterbolaget. Ärendet är
överklagat till Förvaltningsråtten.
Bolaget harem. pågående ärende med
Skatteverket avseende huruvida kon-
struktionsmaterial for permanenta
vägar på. en deponi ar avrlragsgilia
eller inte. Förvaltningsrätten i Falun
har beslutat i enlighet med Skattever-
kets linje. Bolaget har för avsikt att
överklaga beslutet.

Väsentliga personalförhällanden
Sedan 2016-01-01 har dotierbolagets
samtliga anställda övergått till Kom
munalförhundet, se tabell nedan

Väsentliga personalförhållanden

':..': n: :r'"*"
J' A :J J. i

(il--

...,.

Förbundet har sina anställdas
pensioner tryggade via en avsättning
och en försakringslösning via KPA.
Pensionsavsattningen har ökat med
1,9 mkr på grund av fler anställda,
lägre ränta och längre medellivs-
längd. Den totala avsattningen uppgår
till 21,1 mkr (19,2 mkr). Förbundet

har valt att inte flytta del av pensions-
avsättningen till ansvarsförbindelser
enlig HKB7:1. Orsaken ar främst
att underlagen från KPAbehöver en
genomlysning,

h-Ijljöpåverkan och FoU

Större delen av VafahMiljös verksam-
het är reglerad genom tillstånd enligt
Miljöbalken. Detta galler for samtliga
5 avfallsstationer, 18 Återbruk samt
förbränning och biogasanläggningar.
Inga förelägganden enligt miljöbal-
ken soin är väsentliga för förbundet
föreligger.

inom ramen för ledningssysteniei.
arbetar Vafab-Miljomed att ständigt
förbättra verksamheten. Verksam-
heten påverlçar miljön, 'mest posi-
tivt men även negativt. YafabMiljö
informerar om sortering och avfall
till företag och hushåll, omhändertar
lakvatten, utvinner och producerar
gas vilket innebar positiv påverkan på.
miljön. Den historiska deponeringert

Sjukfrånvaro i ?in
2016 2015

.r,- r_

, Ä. rg .. 
',. int.: '...“""J'4;7; '-

.44 ..;J";r;

.,J»._ ._-:_ 

sam1.uI_51:{pptill luft från transporter
är områden där insatser for minsk-
ning av miljöpåverkan genomförs.
VafabMiljobidrar tillforskning och
utveckling på. miljöområdet genom
samarbete med bland annat Malarda
lens högskola, KTH, och SLL'.

Ilirektionens och ledningens arbete
Direktionens ledamöter utses av res-
pektive Inedlemskormnims fullmäkti-
ge. Under 2016 hade direktionen sex
möten. Närvaron var i gertontsnitt ca

86 procent (99 procent). Direktionen
har under 2016 arbetat med verk-
samhets- och ekonomistyrning, samt
fattat beslut om bland annat strategi
för insamling av hushållsavfall och
placering av VafabMiljös huvudkon-
tor. Ordförandeposten innehas sedan
valet 2014 av Yngve Wernersson.

Förbundsledningen bestr av VD
samt avdelningscheferna för Produk-
tion, Transport 8: logistik, Process 82
underhåll, Hållbarhet 8: kommunika-
tion, Ekonomi 81Inköp samt Verk-
samhetsstöd. Ledningen har haft 10
möten.

Väsentliga händelser efter räken-
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 srnåelektronik. Sam-
mantaget ger ökningen av antalet.
hushåll och möjligheterna till sorte-
ring positiva effekter ekonomiskt» och
miljömässigt och även på 'Cafabllliljös
verksamhet.

Råvarupriserna minskade kraftigt
under 2015, men har återhämtar,

sig under 2016, Den utvecklingen
påverkar även ekortoirnin for Vafab-
Miljö. l samband med nyetablering i.
regionen har stora mâtngder ;or-dar
inkommit. Intäkterna från Ilenna
verksamhet har stor betydelse för det
ekonomiska resultatet. Oselkerlteten
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Resultaträkning

      

KONCERNENKoMMlJNAL#§5i;au.N.ni
Bebpp>tkr _ 2016 2015 015

_ not 1 _

\!en-ksamhetensintäkter not 2 523_144 «175581

'verksamhetens kostnader :mt 3 -2156885 1-1203 ‘I0
Avskrlvningar ' not-“I -54701 -55 444

Verksamhetens nettokostnader 11 558 -1 173

Finanslelfamtäktei' _ - 156 99
Fmansiehakostnader . . not 5 ' -6 05'! e -3650

Åretsskattekostnaci ' _ _ ' I - — V 796 ,

Årets resultat 5 663 -3 928
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Balansräkning

TILLGÅNGAR _KONCERNEN "";j.;:"_'_":
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ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 5
immateriella anläggningstillgångar *l 13118

Materiella anläggningstillgångar

I-.'l-:“«:,l*;_-,»g'_1:_,;":-J-'1-'*-‘r"71""!_-,'~‘——:-“u=-‘.E':.—J.:,1":‘:3J§l-.__¢".r1:g1_':r' .PillF’»__"_.}

'E9571633/ =

79 943
   i‘uI;J‘—:i«,m-r'oc'

Ovnga rnaierieiiaahléggrzingsnligéngar  
Finansiellaanläggningstillgångar - 704 1 598

Summaanläggningstillgångar _ 45177(_J-- 412 004 :

Omsättningstillgångaf
Förrådmm ' _ 3983 _ 2907 ’
Fordringar I 'not7. i 9130403 148250
KasaaochBank ' ' 55 975 73 893 1

Summaomsättningstillgångar 19D361 ' .225 050

SUMMA TILLGÅNGAR 642 131 637 054 .
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Balansräkning

EGETKAPITAL,AVSÄTTNlNGAR
OCHKULDER

KONCERNENKOMMUNALFÖRBUNDET
. › 1»:xx: 2016-12-31 2015-12-31 , 2016-12-31 2015-12-31

EGETKAPITAL ml . _ .

Am; reSuH_;3t 5G63 -3923 5902 1198
C3'Jr'l;;[egt2iKama! *I F82 2146 1198_ I -

Summa eget kapital 3 881 -1 783 7100 1 198

Avsättningar
Avsattmngarférponsloner ' - -. _-

ochlxknawcleI'r;v-pIn<Lmse:- rm 9 21128 19235 ' ' 21_128.
Andra:Tvsätttwwngar not 'HJ 89 106 78950 - ' 89_106 ' ' ' j

110 234 98185 ' -_ 1102-34 '. .' .0

Skuider ‘ . '_ _ '
Iñhgrfrasârgg)skuldor rwt 'i'J 40!’:931 ~!I2?(-J31‘I 470 843 64 200
Kortfrxsisgazakuider not T2 ‘I7? 085 TH 3rI'I ' _" _. 'I 17 679 _"135486

528 016 540 652 _- 588 522" 1992686

SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER 642131 637054: 705855'-f-'zoo884

PANTEROCH ANSVARSFÖRBINDELSER i I I I

Panter och därmed ;ämföriiga säkerheter 16 823 16823 2 16 823 Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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Investeringsverksamheten ‘ . _ g
Investeringi immateriellaanläggningstiligångar _ i g4 _ _ -1 008 _ .. _. _ -
Förändringar i materiella anläggningstillgåingai* -_ * -93 85.1 _-"115572

investeringi finansiellaanläggningstillgångar. i - - .— —361
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar _ ' i 89D . -

Kassaflöde från investeringsverksamheten _ _ -93 969 ' -115 933
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Finansieringsanalys

 
 

Likvida medel vid {mats slut N ' 55 975 ' 73 895
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Noter
gemensamma förikommunalförbund och koncern
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Avskrivningsmetod
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Yngve Wernersson (S), Marie Norin Junttila (S), Magnus Eriksson (SBA), Henning Bask (S),

Västerås Kungsör' Sala Norberg

Vwe

M

Magnus Åstrand (C). Eieonor Wikman(S), Sverre Ahlbcøm (S), Eiisabeth Bertö (M),

Surahammar (Suppleant) Fagersta Enköping Arboga

.z i _

'n
u . _...

Peter Ristikartano (MP ), Per Möller (C), Anne Tjernherg (S), Patrik Galhom (L),

Hallstahammar* Heby Köping Skinnskatteberg

Var revi-,ir:nsheraltc-lsrv lmrI.1'n1lmts(lm1 rlnpril 2017

Jim Silvm' Barbara Luntt' lvii Nilssun

Av Vastmnnlaiiris Imrnnmntrr' nth landsting; Av Ilrzby !<mmmIw. f1:llImil<iI'qr,>utsedd

utsedda iÖrilC)F3f1(iE“Jx1i(it1ITIViSCJTGI' fhrh’0I:éIItln-xmld revisor.



 

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016

Vi har utsetts av ftjrbuitdsnuedlemmarna aLLgranska den
verksamheLsombedrivitsav d‘1rekLionenunderär 2016.

Granskningen har *eftförrs enligL kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamheL och förkuundsord-
ningen.

\i lneiltirnoi' .á-.licliruaäklirjiiesiillâl' lfHELTlIH-'ll\f€l‘k§i'L1'lil1Gl(:‘:1'l

på en anrlarlnalsonligl.och liän :ekonomisksynpunkt., i allr
irasiérnligi, LillFri)ulssleilieirirlersalt, l{lll<F)l'T5l{:;l]TJEl”liiililOflUillS

l:aJlLriiscinlligL vara rauvisarirle

Vi Inn‘ 'allllür som,getts lilllåilllr: au granskatbokslut null
lilllslanrligei rLlQlåFs-mullårsredovisningzn'vairloi' vi inte hall,
möjlighet att 'avlárriria borlörnriiiig av deIârsrapriorlnâaii ouç-.h

rrwisionslierällelse lör ål'R1'Cl'.lO\*'IF-ll'l1l'lgelliruorn liireskriven
mi. \'i TL-‘,k0H!lT1E']1l_lEl‘LL1‘all l.ir'lS;:>iai'IeJ‘,resurser' och lürlwsre-

rlolser I.1Ilsalls så :ill rlGlåPS-och ârsrenlovisningarna fram-
genl kan aviE'L1rm'c1.-'.i lciresl<1'IVCl'Iliiil

\'i bedömer an. rlel_i lörlnmitlels hurlgei och verksam-
llelSpltUl ZOILSangeILs mål som är kopplade ull lriegrep-
pal "god ekonomisk hushållning" genorii de laslsiiillnrla
'c')ve1'g1'ipa1'lu‘l9male-ni .VorljnmrlelssI§rrl<rJrIMianhar liueslu

 

Lai ann Dll lininisirrlli mail. uni m: nkmuoiiii l lnrlans. sainl

lyra vorksannluizlsnisiii Av 1':-:«lL:_s1u:1-\l’:er_-)1:i t'i:'-I‘\»'.-;1lmm_£{s

lu;:1‘iir.f.r:!fSc1Ilrinrigiir all :lol linansiella mellan lien' nnnlällls.

He:l0p;€')1‘c-EsotnI'm- v‘«:+I‘k=;.Lunl'Ie1..“iir-n VIHLM'an_ InÃilr-:l
avsr_::e:_::'leknnrini' npiiiiñils lllülitlll 'l\-*I'I_s'_:;l_Ire null kopplmlr'
Llll kairiix-'cigksz_i.irilielenmin: llilll, lll znnniáils i'm' Emu’:

E'*'é3.I‘I_:1_aI:cl<'::I,>i+S.'iLIIIlE.t'lL—‘l.u—-:JijmIuingän' Lruls alt-ri,all man

sannuzirilctggüzl1.11inl,JJ‘yIlI,p,‘z(:1:,lekonomisk hushållning

F'rj›rl;1i.1nr_iu;Lhar inte lâlfillfülllül, någon tl'r'5F.iil:IIi1il§f av

halai:skravsrrásriltcaleli llllvilllllll'l§§5llEtl'li.llE)lSBIl:Vlol liak-
grund av åre-Lsovorskoll, och med laeriklannloav reuluvisaLLl
roalisaiionsvinslei' lrarngåi' clork av årswgsioxrisiii;igenan
ell [Josilivl resnllauLlpllküllllilfrl' varför lialii.r'iskr:ia.vetiillclå
kan anses vara uppfyill. \i :'Cl(O'IIII1I€]IIjlE‘?‘&1l'Ellllfllaivslåjinr

ning at' balejiiskrciiwerinförs i konmir-iiirlealerlårsurl: Lirarna-r
rlovisningar.

Sammanuagei ;inser vi an ullallei_ .avseernlegod ekor
nomisk lmsliâllning l llUVIItllSiF-Iliai' uppnâni vairloi*slulsal
sen all. rrian herlrivii. verksamheten på en takoiiorraisk

efåekuvlsan”

   

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

Västeråsden 4 april 2017

Barbara Conte Leif Nilsson Joa Silver
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