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Kommunfullmäktigei medlemskommunerna

Revisionsberättelse för år 2016

Vi har utsettsav förbundsmedlemmarnaatt granska den verksamhetsom bedrivitsav
direktionen under år 2016.

Granskningen har utförtsenligtkommunallagen,god revisionssedi kommunalverksamhet
och förbundsordningen.

Vi bedömerattdirektionenharbedrivitverksamhetenpåettändamålsenligtoch från
ekonomisk synpunkt, iallt väsentligt,tillfredsställandesätt. Räkenskapernabedöms i allt
väsentligt vara rättvisande.

Vi har alltför sent getts tillfälleatt granska bokslutoch fullständigadelårs- och årsredo-
visningar varför vi inte haft möjlighetatt avlämna bedömningav delrsrapporten och
revisionsberättelseför årsredovisningeninomföreskriventid.Vi rekommenderaratt
tidsplaner, resurser och förberedelsertillsättsså att delårs- och årsredovisningarnaframgent
kan avlämnas i föreskriventid.

Vi bedömer att det i förbundetsbudget och verksamhetsplan2016 angetts mål som är
kopplade till begreppet "godekonomiskhushållning"genom de fastställdaövergripande
målen iförbundets styrkort. Man har beslutat om ett finansiellt mål, om en ekonomi i balans,
samt fyra Verksamhetsmål.Av redogörelseni förvaltningsberättelsenframgår att det
finansiella målet har uppfyllts.Redogörelsenför verksamhetsmålenvisaratt målet avseende
kunder uppnåtts medan övrigatre mål kopplade tillkärnverksamheteninte fulltut uppnåtts
för 2016. Förbundets samlade bedömningär trotsdet att man sammantaget uppfylltgod
ekonomisk hushållning.

Förbundet har inte upprättatnågon avstämningav balanskravsresultateti förvaltnings-
berättelsen. Mot bakgrundav årets överskottoch med beaktande av redovisade
realisationsvinsterframgår dock av årsredovisningenatt ett positivtresultatuppkommer
varför balanskravet ändå kan anses vara uppfyllt.Vi rekommenderaratt en avstämningav
balanskravet införsi kommandedelårs- och årsredovisningar.

Sammantaget anser vi att utfalletavseende god ekonomiskhushållningi huvudsakär
uppnåttvarför slutsatsenär att man bedrivitverksamheten på ett ekonomiskeffektivtsätt.

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 sakkunnigasgranskningav årsredovisningenper 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, i allt väsentligt, år 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 kårnverksamheten 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 5663 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 t.ex. 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.

Vår bedömning är att den interna kontrollen är tillfredsställande. Vi Iämnardock 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
målenför god ekonomiskhushållningingåräven igranskningen.

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 utgifteri allt väsentligt periodiserats korrekt avseende
verksamhetsårsamt

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

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. i

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 ijämförelse 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 aktiebolagettill kommunalförbundet under2016 avser
nedanstående belopp hela koncernensutfallför bättrejämförbarhetmed föregående år.
Redovisat resultatfördelar sig enligtföljande (tkr):

Utfall-fö Budget-16 U!faI!—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 -54701 -53913 -56444
Summa kostnader -511 582 -493 121 -475 859

Verksamhetens resultat 11 558 476 -1 173

Finansiella poster -5895 -7 929 -3 551

Årets resultat 5 663 -7 453 -3 928

Som framgår av uppställningenovan uppgår VafabMiljös (koncernen)resultatper 31
december 2016 till5663 tkr, vilket kan jämföras med resultatetföregående år om -3 928 tkr
samt budgeterat resultatpå - 7 453 tkr.

l 2016 års budgetvar förutsättningarnasvåra att fastställadå vissverksamhetsövergångfrån
medlemskommunerpåverkat sista kvartalet2015 och vissa påverkar2016.

Utöver förändringarberoende på ovannämnda budgetförutsättningarhar intäkterfrån bl.a.
mottagningav förorenade jordar, schakt- och byggavfallökat medan kostnaderinte ökati
samma omfattning.

I årets avskrivningaringår en extra avskrivningpå 3,8 mkr avseende skillnadenmellan
beräknad och verkligtmätt mängd i deponierna.

Vi har granskat intäkteroch bidraganalytiskti förhållandetill budgetochföregående år.
Beslut och beräkningarär avstämda mot underlagoch vi har tagitstickprovpå väsentliga
intäktsposter.

Väsentliga kostnaderhar granskatsanalytisktgenom uppföljningmot budget. föregående år
samt stickprovskontrollmot underlag.Vår granskninghar inteföranlettnågra 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 hushåilning",

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 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 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 förvaltningsberåttelse 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.

6



 
Building a better
working world

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

Dlrektionens 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:
Vafablvliljö 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 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 är 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:

Ändamålsenligoch 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 tillfredsställa nde.

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 verksamheti
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 färdigställa nde 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 konteras/klassificeras 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 rekommendationer från 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 förordar att en mera överskådlig uppställning, 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 överfaktureringen för Västerås stad men fakturering av detta
skedde, inkl retroaktiva belopp, första gngen först i december 2015. Motsvarande
omständigheter finns inte i år.

Man reserverar schablonmässigt för osäkra kundfordringar med 100% av sdant som är mer
än 1 år gamla samt 50% av sådant som är mellan 6 mänaderooh 1 år.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Posten har ökat i ärfrân 10 818 tkr föregående årtill 44 115 tkr iår. 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 i 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 ansvarsförbindeise är behäftad med fel
och oklarheter. l den beräkning som finns tillhands 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 extem 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, t.ex. 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 i de 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 iden sammanställda redovisningen.

Vafab Miljö ABs resultat efter finansiella poster uppgick till -239 tkr (få. -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
VafabMiIjö är ett Kommunal-
förbund bildat av kommunerna
ivästmanlands län samt Heby
och Enköpings kommuner. Vi
arbetar med långsiktigthåilbar
avfallshantering.

ORGANISATION 2016
FR.O.M. 1 OKTOBER
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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 VafablViiljö.

Sedian ?Gl Ejar \'a.1"ab_\/IIEJOett koniniii-

nalfoiihiind. Overgångai* av verksaniliei,
från flera av vara niedlemskommtiner
har under året medfört. utökat ansttar
och många. tusen .nya kunder som
nu ska vända sig till oss istallet for till
sin hemkommun

Det stallet krav på organisationen
ooh medarbetarna som ska hantera.
nya frågor och hitta nya rutiner och
arbetssätt. Organisationen har därför
vidareutvecklats och anpassats till
det nya ansvar och de verksarmhetsr

övergångar som genomförts

INVESTERINGAR OCH UTVECKLING

AV VERKSAMHETEN

En viktig harirdelse iiritâler2016 var
invigningen av den nya reningsanlaggr

ningen for lakvatten ;tå Gryta avfalls-
anlaggning, Det år en investering

som rnoitlfort an vi idag kan behandla
lakvattnei. sjalva utan att taehöva
belasta ett externt reningsverk

i och med bildandet. av kommun ai

förbundet. har vi nu aven ett ansvar
för slam från enskilda :avlopp Det
har under 2016 varit ett omfattande

arbete att överta ansvaret fi^ån med

lernskornrriiirierna An återstår dock
att hitta svnergiei* ooh lösningar på

ornltanr]ertagariiiet, och liehandlirtgen

av slettrrirnet.som ger ett rriervalr-“Je
loåde for miljön ooh ekonorri.iri

I början av 2016 ssgartanrlevi också.
krossning av avfall i egen regi, vilket
fllllgêral. invckei. 'öra Krossnirigen ar
en Vl.l(l.lgla.l1l(i ked] an for sam C+.IbE:l,I31.

  ning for o. et.llslorl'ir'artrurig
'ljnder ?D1fi»har vi tagi t fraJtiJien

långsiktig .strtttegi for insamling av
ltushfzillsairfa.llStrategin innelu.  
kommer att. tttfoinje,insarnlttrtgerl av

husliåilsavfail :Yasterås i egen regi
'i det östra sarnt irastra insarrtlfiiigs-
distriktet kommer insamlingen
genomföras av externa entreprenörer

II

Jag vilitacka alla som
varit med och byggt
det nya VafabMiljö
under 2016. Nu ser
jag fram emot ett
intensivt år med de
utmaningar och upp"
drag som kommer
med verksamhets
Övergångarna 2017.

II
Wad anledning av att förbundet
har vuxit ur nuvarande htivudkon tor
vid Grytaanlaggningen i Yasterfats
gjordes en utredning om fretrntitjla
hiiviirlkoi'itoi' under våren 201 If:

Den har resiilterrtt i ett beslut om
sätrrilokalisering av liiiviiitlkoritorel,
med .Vinner ooh _Vialarenergi i ett
centralt läge i Västerås inflyttning
laeräikizitasske forsta kvartalet. ?D19
På Gryta kan d'riftorganisalionen
s.?.mordna.s i en lavggilad_och de tvâ
tilllzxiligia_ntodiiiueriiia.inontereas ned

EKONOIVHN

Resuju et for 27015:var
vilket ai 53,4 mk; lnfmttrei:-...r.i'ifo'rt.tried

üi9 rn kr 

luudget Det fanns många. osakerheter
nar budgeten lades hösten 9015,

bland. annttt var inte alla intakter
och lcostnader sou; var konplatle till
verksamlietsovergårtgarkande.

Annat som hant under året ar att

en extern entreprenör" fäarntek] gick
i konkurs. Det innebar att vi fick köpa
bilar och artstalls. ny personal for att
klara insamlingar: av hushållsttvfatll i
delar av Västerås

Det ar rnångar poster som påver
kas av den stora orristailriirig som
\'afab.\/liljo nu går igenom, båt-le Iippål
och nedåt. Att förbundet YafahMili-ä
kan utföra iippuiragei. som innehar
en effektivisering och rationalisering
iarrifört med om 12 kommuner gör
det på egen hand 'ar något som för
vantais av rnedlernskomrniirierria
Vi ar darfoi' I1‘kyl3k€T,T1Cj‘}+'j&‘.med att
kunna presentera ett resultat som
arb:iLL1*e3art förvantai,

Två stora ekonoroifragor som hante-
rats UTIÖCI2016 och som fortfarande
nine ar avslutade .'i1‘\-7:?.J)_fLb_\/1I1]‘OS
begarart om utökad borgen från
TfledlfâlfiSkülfllfllllleffiâ.samt höining
av reiiliållningsavgifteina till 2017
för .att kunna genomföra kommande
stora investeringar Det ar kansliga.
frågor för flera av kommunerna och
annu, ar' inte alla beslut i_.-a.gris.

VADHÄNDER2017?
"2011’kommer oc‘: aI.tbli ett år tried.
stora. w11.r1'wa.n1'rx_g'3.1“Dels internt., med
fOTlCSRElIoverllvttiiiiig av aiisiøeii"från
lloia irmdltiniskomrni_iiioi' lill komiiiu

'üiltlfdtliltlllflelwoch -lels genom .arbetet
.att .. lrarn en nt' gernerisanu aJJlÖalls
plan för 'hela \':-.fa.b_V11i_]C-regionen
\'i hart; en .srnaiiric-trtde tid ,frarn for oss*
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Marknad och kunder
I VafabMiljös region finns det cirka 155 000 hushåll och 16 000 företag,
som alla producerar avfall. Genom att erbjuda många olika lösningar
inom avfalls-och återvinningsområdet kan vi tillgodose behovet av en
hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering.
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Antal skolelever som

fått information 7327 7123
Aula?hemsidesbesök 212101 176381
Antal nyaav1alfasiighetsnärains. 32 31
AnlaFnyaavtalomhelhetsfésningar 21 33
Antal nyaÃlerhrukskorl 16? 69
Antal Återbruksbesök(tusental) 1915 1910
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Hållbarsamhällsutveckling
Várt uppdrag är att arbeta för
en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling inom miljö- och avfalls-
omrádct. En avfallshantering;
som främjar resurshushállning
ökar förutsáittniiwgarrwaför en
hållbar samhällsutveckling.

\7:+.J"Mini:) -5.1’La Lamfor all. aka;
å,l.G_lf\-*'lTlltållgell9-."m"r1.i11,, 1':'!1!':T~'!<._'1
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Att la hand om

farligtavfallär en
viktig miljöinsals
"det gör stor skada
om det hamnar
på fel ställe.
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ek0nm'rn wha Lars

Till varje rraâlfinns ett antal vleimfd
v'1U<.?.'male och FGUS11:31:»Linder' :§.1feL

,‘-H.111ppfyllelselaJim“LH6 113,1'vam.
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ii-eroende:på forulsutxumnganuiEs,“
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AVFALLET ATERVINNS

elem uh:an-’f':-,H:< Den 910.:s\,a_:anv
ITi£u’1g«‘Jea'Ema‘;1<C-'m'm.::'in MHv:§,u_‘._—_
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i'm_23.1'W'<Hgl.L1l.l.11.1gm! l<am'1eu:l0m
om \<0rm:.uan»:1emyn-i11gheI,s‘—när:
kI.u'L«:!1<J:a.x.*mm’-n:'ml_1o0:'n1*:i::lc:é.Såan,
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Driftverksamheten
Under áret ökade mängden bygg- och rivningsavfall från företag
med drygt 40 procent. Mängden avfall somsamladesin på Äterbrukerw
sjönk något och är tillbaka pa'nivån för år 2014.Föratt minska
koldioxidutsläppen ytterligare tankasvafabMiljös maskinpark
numera med fossilfritl HVO-bränsle.

INSAMLING FRÅN HUSHALI_

l-Ittstiâllsiavallei. .som\'1{a,h\rJ11]f)Iaxy
t,mini om komiriei* in 'Ei-Li1n5a'i'i'il1'rigi3ri
 
okailc iiâg0i.l1'åri 30000 Lonnu
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dtygr. '_l.7400 1.0ri
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centra-ler, km h1,I9hf‘:.J1er1limona
grovavlall och farligt :LvlláallPiâ
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av Liilniri; .r Oflll loi ,£=.'r:c:1<r:mg;?.
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sort: besdkcr iio l.Ci.I.0i:I.ei_i lfnkiniirrig,
~;.=m,;\m*3.ha,r.nrr.»arciizli Helig:

Aviallsrriarigiiciii-ia.som satnlarles
in üfånÅicrlwriilcerivar 90E7100icin
Vllkül ar en l'I'liI'13kIU].'tg'med kr1.3.p;j1I
'l '§,'\1'O«_‘.C,'fll,.\’I:?LI\g§dt11‘\’L:3,Li.Inlllnaka_
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VafabMiljö bygger det långsiktigt
hållbara samhället och en säker och
trygg arbetsplats genom att:
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INSAMLING FRÅN FÖRETAG
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3I.ria.vJ'].1lUH§orI,e1'11'1g;OchIE'U,l1‘H'rfi,
 

l-arligi. avfall fran företag
\'.*3.J":a.b.VJ11]<L\:<:5:.1'r11
m-l1,13\.1'1e1*inkl Jñfülag med tajailp1'-I

för? müü'    
 

Bioavfall/matavfall I 2016 *i 2015I2016Återbruken

  

-.

1*m fadlgx ;avfallfrån.
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A-"t.r:r«,’«'=H.:;w'7r'°a.;r3077"_ ' g-fxümri'   
    t,r.1s.,1i’r%.’gr'm21: :L ;nyt-k __, _mzl my!

C,-:<I,cm1 I_‘ 
o,\xI::us.;gu}eu.;L~Jf:-.ll?ramlnv1ua=.,1'1=ncm:

for ‘1'll,I-E‘Åt.
I:-1.00 Lem9;:kiu-31‘-In?;«;H,<,:.,—u

a<I-1_9,I3l_-;:  
_‘\/.l.3..1'Igai‘eJ.'<'1:>.—.I"0rc=1"ern:I.::lv?:]r)1‘-"I.'—-.1ärm»

togs:em-3‘.var 11:ud000 mm \'5a, 1
 

n'mIe.i .fu J'0r‘I.f.iuen'n<:1‘»:M-=;m:i51::Hm a, 
bygg'{u'o_]r,~kI.rim‘ m:u‘!<e,-"u'Jani For0
rc-m.3.«:lDon iU1'01'e1'1H.r']€jmw'}en:3r;3_-as
HffpO<I1l'E:':k1«:k._‘-.8Hi] i’»eh3n:'Hmg

(‘H-'rig'z1l.1‘a11s[mrtr:l'
T1.3.7._I'45]§IO.[tema. ;TIQHJÃWde <3§_f]'I.L1
anl.a.g::_1u.1'Lgru':':a.001:11h€.'\’l.E]'L‘Tl-3,
a.H13
i.I1l.*.'-)["fl.dOC‘U CXF.Cl,'[lu’J,1‘€S\J,':,‘E-‘E31.

 ;_sJ,1’11I'1z_7,?.-..1'>jc'r10rn'Jl't:'r9meat!hånfluä

ATERVINNING OCH BEHANDLING

De.sex'xa,sleren ‘rum?kraven 'på.3,v
fe_.l1si:n3h.1rl«iimgenBREV,Lleporncrna.

Lang-fylla.HW.str:n1_gajre'm1l}0k{r3.\-'
'L'=EI.rlc113.1'de .ikLi-aa,och .*J_='-_-;Elm
i-LVSTIJLJEJS.han .lvIL-anssag får 1111:3
längre nleg-0,r1e1a.5

Aven rrnhtñ1<1:men"på,finita'[ijlrungä
an1f1ggr111'1ga.1“11ahar 0113.1.Denna
rrunehfirrneI o'n1'ul"a1rl.a,ru:le1'.u11jo1<0:»_
\.1‘0J1-31‘och au rok) remngen :L'-:31
I'01‘1'»a::inr:11':gG.1rz1._,;g11j.u3:a.:'n=3.i'>J1~m
mer ;3.v:3.r1v:;L.ad

För \Ã1Yal'».\d1\j0h3.1vlen‘,~':>fO:T:M'!I‘]3i"II'L;j
haft sum l‘:cI._y<‘l.r;]sr-2im _i:».i«'.ic' '
heten och .;i<0h0.n"u11eIT1.er§0n'-" '

l<:P..\ICr’agor J.'»E-1'1:1I'L<;I111'Lg§\.*=31'i.<.S
mer k01'a':3::h»_:er.,1u:1och vi - '

 

 
  

 

   
aFor .':1.\,!,nå 1'1'›låj(l\x'nå.lcnOCH'1<]:9_1'a.

J'I’\ll_]Ol<7T?3.‘.‘IE“[!uI.ver.k1asi:~e‘»‘1.?«..1:-"Hn'\.-;-gr.
<1e1'1<.3:3.n'u:eLän kör*n1nne 1:1.j 

 

Restavfall I 2016 1! 2015
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o' rI*l_e1_r.rwlr:1r1ger:och__.,r_r_rniLmsl<;.1 

For'L'ue':'m::'x_gcnoch ›:lCl,'JOF1Cl'I'I'lgC'I'l

.UELLrL-rielltäié:ninning
':'FL'lkl.‘1l'lg3IE'>OOULon .‘_-‘-.VJ'_'.?.Hhål'

.€L‘UI_LIlT1H_SDew.ar 1mvå
road. [or ,_,§.e_ude DEL3.1'[1;,>.1uf01'

elit papper, lltllltllägiil] u:lel_;9_l.l.al<.r(:›I.,
roj1.1k1:›lasl__U/BH.pa.ppoch glas som har
Inate)"1al.I§.\_e1'v\_1rm1Ls"Postort, 3.1'eLL

?NisllültâllåAerwrwJrsrleLmalenal har‘ 0J<a.r.
rraed4 p1'OCCl'H.Jämfört mer] m;3.te1':a.l
Lill f0r1::r:?}.rn':mg

fl rarilgârrtls;avfall _llâlflcoruilposrerars
Jord och ;len .low E?JlV3.T.H.Ssom slul,
L.1(:-kni:1gsma1_eria.1på uleporoerrle

  
   

I‘1'l.3lI3J.'l

 

\‘n1'LeI_-ingoch krrn-5.-miI1g‘
l sor!enngseinlaggmngerxpå l3ryI_a.
firms en 1'»;11p1'r:ssscumkan ta emot
ohka g›s._1:›pe=cs3la.gsamt m__1uk
och llfilWllWläSl.I a,rwl.-llggnlngenhar'
T_ä4LlI,›er,udnrngar, Wellpapp och
Tfljljlqillääl.trailers.

Wi.~itLII1Hlg‘rl£{VE'illlSSL}lL1{ltlCl‘firms
del. 0rn,!.i=.sI.m‘1'1gsoch .sorlermgs
mojllgheter. På.enlaggnrrlgarncl finns
tillgång Lill1'l'lfll.ETiF3.H'1r'3.}'l1.€1‘3.I‘€lör
okarl åLeI\›'1I'11'lir1gmeFailer,m. och
Övriga.l'a1aa':'r11'wa1>:,avffitll

ljmler åren,’na‘1*krosS.mr:gav 1'er.ur
trä och gronflis skett l egen regi på
;alla a:'1.la,ggr1.m_g;,7.rFlere: nya-a.rnask1ne1*

mr .çopism "mlrgore kopaesw,J:a,1'1s1e1':
in av emcep1"e1‘1C5::

Hlo g'¢-:~'a11lägen ing'
ämaxrfall,l'1':;il.:1VfdH1:.-11*heh:,—Lm‘l1aLS
Lillsarnrrrtursmed vaJlgrorloJioch [ell
a.vsk'11]s.'r3I;,=;m1'lnogasanlaggrnrlgerr1

_›\';rl.?l_gg1'l1nge1'l'p1o:'111<3erar

I2016Materlalétervinning H 2015

H‘  

 
 

  ell., ?en:Lv9\<:_iJ:a.J._

och v.3.lJ.gro«;l.._1Av IZ1I3Ll.’_..._.
1,’) tmljouer m3E'r31‘::l::=11sga_soch
,'75800 I.or.L1:r1og0n'1$eJ

I rc-ygouncnfilms 1n.iup,’af'orclon
son‘;-i1"1v3a.vb1oga.s\-3.5-l.I3l‘-15Lokal
Lrallll;har 15/1bussau Llet llnns [lem
lmruilra.arlnetsfordcsrl,såsom I.a,x1b1J:_=..L
och I_1‘a1'LS}:>DrI.bila1'Vår' erLl.1"e1:›r'er1or'
1\'a.sI.er'&.5'ruar s0pl':iLa.r''\'al“a.b_\rI:l]0
har omkring 7 9o'pb1l.:1r,sann.nära.
'30l.a';ä,x'nsrnoz'l.lailar,mollsniar och _perso
rsallnhir som drws av k-1oga,s

‘P1"730 ton Ewes.

 

En .stor-remuesrermg har gjør-tsi krossat--
msmmg, .tull krossmrjzskirzenrod [astma-

sicmer och en matenurih-mrem:-masfczn.

\'a.fa1':_\/111jOäger fem pubhka.I.a.nk—
stauoner och fyra, la.nl<sra,Ll0ner
for bussen:

En }:m1r:l1k:..',mksI..1:.1onhar krona!
byggas i Fagersta, Den korrrrrre ^ am.
l3,S1(f1FH-‘T,11T1tiCf20] 7

Den Lokala_gaslörsslljrnrlgeJriukluswe
gas L11].bussa.1'har okal.med
max f proázerll.]a_m.f01“I_med 7015

Efterfrågan på.blogas storm
an ullgängen vrlkew.under '2016leLL
ull .3.I.Ien :lol ]’l3l.‘w.11'gE;3av Fossdl_ur

Förbränning I 2016 H 2015

 

  

 

3]'I'J",F'l'L§‘=;:1‘k3." ’ m'u:.v;-anl,  
m l 1'-1oga.se1'n,p.-5.âmlwa  

5='lHLrlêl *  
_gerl mle iTlfLlil lill

ljWig' lniologisk hchantlii'llg

.l Fagersta, .Sala och \‘a;str-31:11.3Runs

.resurser for blologrsk .t»e.l.'nJ,.m.:iM.ug
Ln =1:_so1:xex;1u.1orgr=,.us:kix._=..imonur
:e.sL:1vI.'.3.H.I.ra.n;1g.§.L.l.sav1}a,l1lrårl blauul
çtnnai.ÅLerbruken 5:31:11.Siam från

LWIO1:-1:-s;1"en1ngsve1‘kkornposleras ;när
a.n]Hgg1'1mge1':1 Sale. "lekmkera bye_
pil. en forcerarl k0mposIe1'wng 1boxar
rraed\.1kav G0rc'l'0x rldk

  

 

Behilntlling av {'21:-}ig'i.a\-'fn,.ll
DC/LF!l'1HSl'ml1€LmLllir1g{SI'CSu1‘S(‘r'for
['.3,.riigL;;.\.rfa..llpå.Gryls,3.\-'[iillS.Sl_8.l.10Il

Fox:alu,La.hämnd.om oF_jehs.!r.:_gI.arenor]
lirtns det en oljesleliorl, Hem‘kan oljan
ålervlruftâlâoch del_u_1Lgê.e1luieV3.1.L1'.l€f.
rams Slam från ohesleauoner:och.
ol]efororen:1<:leIrrassol behandlas
gr.-moml<_0m1:»0SI_er1I1gJZ=em.a.11'bew,e
drivs 1san1a.1"beI.emed em.1"epr£:n01"

Avfallsolja Lasemot och mcllara
lagras l tankar* (man kv.1l1LoL<;5:-.kra.s
lTlTiålI den .sklr-,kasoll ;ilervnsrllng

?ä (Grytaa1x‘t"a1llss1ali:311finns en
klass 'l cieponufor farligt avfall,
.SåSOHIförorenade gojid.-11'och TTlELSSOl'
Maesorna ker: exenqnelvrs vara.
[o'rore1'l;1«lbeaong,gjlllEIlSGfJliÖloch
aslvestlwalnga“marerüll

Det ñnns även ett nlellsmlzrger,
elak.:f.‘3.1hg1.8.vf8.Hfrån FOl'CI.3,,J9k1.1Tle'lC]'
0ci1f\I.erl'»mkcr:Iagrasfor .a.I.r_sedan
‘3k1C‘.3(fi.Sull ohka,lschandlnwqsaxrllogg
omg;e.:

Avfa.]15:51.a.!.10r1ema11'eg10ne1'1inr
Lago.BIHOI_fororertaulo_1ord kyl
och J‘1gv:sk:,3..p,<'rn::n:koch Lryel:
11'1'1l':l'ug“{3t31'a1.ära.

'\'.3.1._mb'.\rJIl_1ohar :mer: -' VdUlêül
externa.Ine-l':.1ru:1lmg-3;m1
som kall te lmrnl om fcrrllgg*;axrlkrlll

min,     

   

  ' _,T11l'1§_j€_I

‘3."il<ai,-1'1'1eI:é;r;uig'i\'r1iHg
\'o.leli›,Vi1l]o:= '
har kOi'I';i.§<«mid Jöl Cl'

 
    

I7ne1‘g.iJn'0Il11l:r.im1
I 313,9*   ‘vi'.Ew.!1.w.’—.:_wrleuraarlá' l\’.C»pH'

':fI’M":‘. lCM' J'C!l"(l I “ m       
31',‘_11‘.W’m"’iJHQA-"‘-E.’
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 .ilIJEIIHIVE-l'i'lVH>l5l‘_)O'lO)l3



 

   

     

 2;l"-:.“..‘.>1‘Tl3'l i  ."uHl_

SUG"IC"-:‘LN 

HIM-”

 :§'E.r\"lL'E'i'

 
 
  

   

  

  
  

W600m
"3i_\IvJ<3)}

  
 nl'37m,V_,

'L';'uLxc›Lg;›[»:0L 'Lnexagcj :J
.8IIgI1>l::›g__4:L1nl.-s um)_Ew‘I:_1.I:nI(nI.’;n(lT’-Espz101q;?x[:'w5 51s>\19r-.sp,I‘g'A.'Jnvex

L?j‘IIH,\[_ni,I‘{‘ Liagir],vv3'1:3qI133L_L1L,I)L_g:l

 
;j\_'lL<_‘5D)lL,{':f Ig11,1,rrm,:rf>dEw}> ‘_"[l,'[1"-Q‘   

 
'r"K-,I‘3Ej':a’H'l}\IW‘=f:’  

';p\J'{'L'[31,I'I\\a'E';(]

Larm*.LtrL-lLLaLLLLL- ":.rgZ3p1,lCli;L‘;)DJQL munEmuLLcrL{‘_)0g_1.,' mi»nu>;:‘:fjrMI1m;1_:;.;

:Ls-ILLLIL:1;4.r'g'\C:>H[.-\. '_t'jI:uj;_.LaLLLLL-L um.mg:LÖOHmLjLjLagDLJLQ[ll:)i1fiI[E*:WTL

L     lU_i_,‘Z1i:,i1.n,11x\'mLh I.u;:goInes‘[w1xoLl_a\o>¢ '.g1sg0_\ L203 F“L:l£-miLJEIni.,dI,JIL.I>;i='E*llLLLggggpm'E>1JLL=a

  
UI!'LxitvnçrLL L'I'?Cl:‘U,l\,'[lLs':;>1:_»L>L:.:E›L,L [L't'j[:'E'z'\OJ.ä' uLrncg1.'£"l'J'[‘.“}'il'1''LLEQ]uaga0L1arIsl:Lluueq  

 .IQBLLL:j:.mi'0;._l LL,LCLSL,LLLLS“5L'LLL\E   ..=.LpusnI'I'n'~}_
"'\>41>,'5.:-[1-[:uA‘>1:'T?31,1I:I1,Lh\'l'v'u§Jana Hmu:t-‘Em[t,.‘-3E=-,-l\I:-;-

'TIurywiqua'efoLL142,10'L;v1,1lfj11%3I,r'r¢:'j'm
 .lil,l,1AK'E1,l_'[.[0;[' 'rät  :'lJu:u__w LLLpoSIIIHLLI'

l.[C+O9i3lJl.lCIlJE'.1]',I'UOUC7T'l3il'LT'ltS'l,£O)L:7'\'E‘)"i.',l1)'[ST1313I’E,'T[.ITMTQIJYTFLH75

11S‘k‘?,l?,1[."s.TFJ'i'§['Ef1f[cIl'l;.TJl'l'!)[:',~'USP'HPIE1,l'3T'['1-L‘>[GHEKO}‘ISM;TEl'[,Ii,lIL:"l_IO[g'{'E1,[

'ImI~\' I',I0F‘1«F9
'euosmapJQ_'['y[.n':n.'r=.=:1:l '1a'L‘E'I,'1a1,ljI'BAjfJ‘ELI HL]'L':.,‘meg:

      E§Eit!l1_I){C>[:]'\l\l*3i
guy;.LaLuLIjL5039.

Ll:›L>S8[.›'L]JGS5'{:.I [OIuiuoriap'gpL_10;Lys-TJ',lJO_] LuLaLgLrrpi ag_
sapnzrhcvqgwl '=;:Ls..L:sâ*g-._[ L11011!"_HL-,JAETiêiL,LrL,L"l'L'L5:srL'L=: lEstl-{\r:l 'LW'LJrLgns 'LLxzaLx JEL;':EI(j[-SAC-'J[F)‘l'l T13_\yum‘:um(;Q1;L_;'LOHJE

[apEI[,LlJ'E.T8'1SE'LT :L

  _Pism'l>u>;_s1'e'\on[q1IIviI8§}TL_T,Ii[£f3'J\1' 111;,-;r,j []'E:_]'A'E'A(JJEI€n5'LIJJ()TIO}[9 LL?an
  

 

j;rmtm>;2mf5a.40]?3‘m'u1mr‘7O.crJ 7-firfzraus-iiw'u2»mu:Lu'r»>,--;::».: 2_vp'u:-2.: maps'ufis-.øafloy;ggsmfimq
—pu'n.:t"v' Lpo-Lfzgul.«n,’mI,n.'Uuu;as,)-uus1,v [Eb]{Ofuafiitj1.55511]211.1513i',Jir,£9,iJ?J.r5r1’r.f?i 5-asmin;L.t.';'›'iS'1l?.'rL"t ;m2:75.29yr.’ll.’-'151(il.'fi5DjE4‘TJSi'Ifi(1Hg]
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De fSÄrerbrzcken fz«.‘r.r.i-3r.‘1'2‘_g,~_r;,nC?,9 .-n.r.!,ir:n1m‘l*r,3.\‘(>.‘cr,r.W,esom lamnarje I'llf!?‘L'i13] UU:) :m1 riwfiizil På £wf1,'r,£:3ra.Nr'1rfL'l,.r,'J!rj).:T:rzr.':'a'<ms.:'

lfu :'lzul1'..*;1g
På grund m' l,i(;*"*'l,“.3.1\S-L1I']êw'u'\()]l1:f_,1'xeI..e\i
att Lä.hcmcjlOH‘;m'

,'>.Wli]UUmm;
[Lån [orhtuuien.1Ll,u'le;:»or1eL.=.,ha
D-:zhtJJ‘g:;1:'m‘1<t.:

H37?“DIVE:1"m Hr? r'
l:)1,'::›l.'l1.1400 Lon

n! ['I'\F1lC§"L'1.3iUEWJBI_”(116 il.11'

‘H ;;1'le-I,hm,
Snitz:m: <'J:a.'ns;

 

   

,__

 
71i'5x'lr'l:*'fl1 

   g;3(1r1£;zzmnm‘1'1f'a,xIC.
  

  
 

€:i'a-'1,,
kn.,.,;:=p=,1,I'J‘5f,}Irv‘..i,.,HvlE]g'n-:11"!m

L111u:;;<»:'rnpc\:_:_;uIou
".01, 1'-:».'*0.’m:a.ulu::

  

u'.I_L1:<.<c»1',\r‘1:35r.on '1.—3kI.Slam, Caljlx
:and: S1JHEIZLE.lSJ-'LisII

Farligt avfall hushåll I! 2016 H 2015

 

Ti“rttuâl I,

(iAStlTVlNNlNü

tw-:nnen ':'a'\\1]0§Le-g,:1.n:iS8.1‘r1\:a9mc\,;3ng.";-,3
11'giI]ir{'1-3l‘:\‘}E:]':Q'I'11C]'

På G} Via,och An nclmud l':.’_L.I_‘Wien
mi_ Icn.a.1;a.c'nc1gmwirn'n'nge1x 70WE.

'1'l :uTJO,\4\.\'h

I9-3.  

_ _ Upp

a"l:2n'n']l.'1__%?CNGoch 1<om,me1:m

=11':-‘IC-1i?O] f

LAKVAFTENRENING
n wkug de] l'\':1'1_1I;"u1:'J.:E",EL.ar.m ‘if:

Farligt avfall totalt H 2016 =£2015

M-3..IldOm n;lr;'I_l;:‘_k‘.fa_1.i,e1_'Lcom I:'m;J:\.5.:'var]

~ie[I0me.m;:‘.i
V11i<on'w':.'n1r:e:'x1.-L»a'cmmj;.~3vo1'k elm
_10..<:i1I.på, M1’:-.IJ

'1“(_'›r_.j=,11pmnpaLn

;—‘_kU.?w_l.IM-.~\.LHSmn mm!

  "§l.31.§O!lCIlH3

 u:I:‘k.:,f}300f.“HJIrv‘

.TLUli -‘lakc:amr-’«_I_w»Tur gs  -’51.l.

P?"".‘JT_\.{T‘1'"få i If: 

‘-131?—aIIlftgtg'l1§II9aI'F¢‘:'1l'l.'tl\'\'-.lI.!_e‘:I1
nrlc‘   

    fJ.0'QI1H\i—T€?1 W‘
4 ,.

'3ii H ' E." w'n.

      

 

»=‘i\‘:-.‘ ;H

CU,s.ll1Hl.l'i1l_.E:1'D
gnnfrx j;  
'=.H'lIf]_€Jjei-J:irl*
'-A-“J.-‘'i E' “f H f:  
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- f. ?T
:2’... :i . *f
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"i ... -

.i Å

9 .. g,
_..l

/<'om,pe.n;-215muec.£-lingW‘viktig: I00 mc{mr,1r‘br5t:'er'r:er‘2.;:.r_fr_'?.itar.(bi£e.'1’mr2_gL:nanci-ac:lfccmskawoch sr.1m:lz_gr:zcfz«3_f'€,:har
zzllnlriais r,nu.: rjzrlversmzyáfbreskriller

Medarbetare
VafabMiljö 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.

 

l.'1'Jd.e:;'irel, har a-.tbclel mer] kan: 'l 00 mr:'rl;3.i'i:›«3kare11.11'EFElVigIi.1en lTIllHtilCl,i »Hårtsmal_gyraaellen' ::<_Ii.i,i;.=.1_'
mui.1al[«j1"}'r111'1:1GLFortsatt*Mike-L Imam u:.iwlrlrn1ugliflTlg'i'i'lñl,,]TlF:i,ll(i1l'l “rraöjligiseiew.::_I_I_lå lfi-IIHI 'u‘I_has 
mmuelg-urxloverggârig av rneclasrlnetare ska.;_:»\'1i<\.:9.'.For en god ::1.1‘]::eI,sn':iT}ri cxiem 3.1:r.3..:_1;;o1~S[;i(]1'i.§,i'.aI\'.%,;-
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Samarbetenoch påverkan
VÄLGÖRENHET
Huden ?D16tum\';aJ"r;;t-.\wItI_30Fot-tsatt.
':?2i'I'IJ3.[},'JE§.€Lmed olika.Organts:1I..t0.t1et'
Tot IT!‘-.3T'I'IH'FJL,av foterrtåt_ ut] .§_1,E1
vfa.r=.«1n1'r1-gPå.Ålerbtuiçe: 'J:_'5.J.'1gI()1"5
attt-axla=1:3msamh1':g.tv fore-tttåtut]
5LI,e1'-_‘n':v:3,nr‘lnmg1I‘J.'J-'i_]1sama1'l'uei.e
med J0bbr;€fLl_1‘1_1IJ11II.1115L.1hamrs'a;1r3
kc-rrlmurl I_'J:=.-nna.insamling films nLI
[rå1? av UåJTEL18 Ãtertsrnk.

Hushållen kan }a.mn.‘31M1_l1[flEI.s1-<01‘
och hurkat :ilt v8'.'Ig0rr:nhe1,på.
SartttltgaJ A{,€!_‘b]_‘l_li<

\"15S:1Ã\L0rh'tiul<har etvett en 11133111-

hug"av textilter

FÄTT-PROJEKTET

På Äteriixruket Gryta films en Sátâsktlct
box :tajt åter:_=..'ttv.?tttrll'›;1ttL113.kart
lF:1I[.I.Il3.Sllletta. åi.era.rnxa.rts'i5sedan
;w Bjtuttovuiaskotartstréastojd

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

SKOLINFORMATION
OCH STUDIEBESÖK
‘ :1:‘!=.‘ \“J‘ q-'u,:u.

‘I -.1l‘J - I..

' cu.s=:a,r.'n..1.::\:»e\.e.tzttstt.\/]w.:i.Li1I.'l‘;‘L'l'§:15§J‘Tetch
[U .V.[71‘!Ftll SHE " ,WITYEIEJÄI_en 1010.1

 .tt-Smalt;att ?Avan. i1'.l'iv_‘I__I_u] v

ttpt.:B11ne1'nhJ<‘ne.‘ndcmlim cm.:w
" :~kF.i'

nu
 

   ,nti: i-.II I"..rs\'..,—-.
Em: "<35;-:r',a::,1".-'—

 

"T4

_T1-

neren .att slam. en Bo s1<om.1\':_t.::1.»:.-

 

 

x

. t'

l 5%' I

 

Under V«,1fc1bMi{jd-rjczgen,DåGryto.aufL1IZ.93£r.'u:.ionrottde Vattertmanrtertoch
,Speed bottle stort: och. små

Intresset.för stttdiettesök från kom
mtmcr t anchja delat* av Sverige och
uI.omta.ndsfortsatte att stiga. Framfor
allt är :fet Jraforrttatiottom 14311501“-
Ir-Jlimgav ?.-'10.'1vfa.1ioch SI.ur_11-3l’>e..<0k
på.biogasatttaggntrtgert501mtorskar
JL=rygI_9-'10personer togs emot_på.
SI_1_u:hebesOk(utom skoltaesokjl Lmrier
2016,\'i1ketVa1‘300 fle1‘pers0n(-:1‘;.m
f0re{{;â.ettdeår

PUBLIKA AKTIVITETER
\'.'1[‘a.}::,\/J1'1j0“narT1llS3.Tt'I{l']3T19_gettüm
fortett a.m_..=;I'mFu:»m'1.3wi0n%u'.fi.fl”.3:m-:».1
nytt och lvcfintliga Immtlcr samt delta
gll, 1få'pu]::1ik:3.a.l<.Ii\m,en3roch rruitssot*
Imailer20.16 En .mr:3,J<t,t<.ur.m_e_r'
\7a.r".1'r:›.\øJ1J.J0-:1.:«..geusow a,n0r=:lu.*_
på.Gtgm.t Yeáetercåxsttteul—‘3.F’J‘.‘."H,€\.€i'
FOI' .lI>r°

2='om! om :Ettt.E'-1:‘
D31'[tiltt 06h 1113.5.

 'JK'

 

. wtxtts_ouijt .tnattütt  
  

 
t9'11]nqe1:1t

.taletsLttqlt
 

    
 
 
 

mvtgguiss(Tell'av
:tf-tt .l:3Lkv.5:.Li_e:nJ‘:
 : Uttag]tat .

Cm] "<-3'l'mka,i1:3r:t_G_Lv'T1.'t;att tyngd 'W162

. a .1 ... .I 1,.l\‘_i,5_i,Jr~'_r1jl‘Muut: ijt-uh. .ngt-tt

IN TERNAl IONI-;I l_l SAMARHT?I t:

Jag'  

lmv1.u:JsLa«iG;;1boror1eforlsaucr
IjnrJer 2016 påttorjaties ett rtytl,
projekt. ett førsök med kaLHsor!.ermg'
iELLbOSE,&:i1SOl'1'1I5u'1€i Gaborone
Projektet syftar UHatt 0m‘n:a.i.r‘I,S8.J'i'1
H1'Jgspl3.r,::e1't om: årJet men _['raI.r1f£:n:

am att arbeta,med l':es_een«:ieoch
attttyrlftå.gc›t*Foratt r.rm.rtI11.sk:J.r
attSortera.ut det.Åtetvitmlltgsbgâi
1.11'so‘[I0m.-1

.L.a1:‘«;lQrL'1..a.1'Ftånuiotta._pt0_1el<t,ska
sec;l.:-manva.1’1-1.33T0: att vt 1\':,—1sI,e1'.§.S
ska.bh itatlrc på.attmi ut med n:
Fottnztltctrt HH tnvåt
taétkgrttrtd0.1!:.ättxdiâtl'
\'asI.er§:5 stad och \'aE.?.=,t»_VI}1]bJetta:
BcstzêtdsAl:’»A\/Mme:och 13]1,1ztt0<..›tfl_.it.
skew: 1projektet, sum hksom I.w1,n_gn3:.r_e
fit';a.t1s1era,san'Sirla. ICU)

\'e..I€&'=,\rJ1Ij.:iTorr"
riett-,t t den 'l'lELl.1CIT\C‘

T'*t :til stat014:;

Tfn?mew‘?I1T!1'H3.\,'! 

F =11^tt'«,:›:'>'t 

, a
.H£J OCKSÅtiil  

mtsttartø_sats-t

    (U\-3":<:unnart-tte 
 

 
  

  

.i.'l<,I.0=.Fin:0%
btd ti: _t_

gtobatt. Ijmls; "(mi :new
l:I_rim

:3-aw: :'-3':72,2,T:":431‘,I-f;E\".,.§:'~FH 
;_':_t_'_1._i\_W:3.' 



. ,

gm*

h

'\

r

\

 
 

J

s 2

al»:§-,vr

 

i

m.

' ‘a

SOCIAL HÅLLBARHET l 23

 



24

A



EKONOMISK HÅLLBARHET I 25

 

Affärsmässig samhällsnytta
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Vafablvliljö deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin, till exempel genom den nya avfallsplanen.
Under året har ett antal miljöinvesteringar gjorts för att fortsätta utvecklamiljöarbetet.
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Förvaltningsberättelse
Om inte sarskilt anges redovisas samtliga belopp i tusentals; kronor och .inom jmrentm :1Il§}E’Smorw.ar.mn'c'

Värde föregáencfe är. Jämförelsen?! for föregacntle ar avser koncernen om .inget angos.

Förbundsdirektionert och verkstäl-
lande direktören forYafaia-MiljöKorn-
munalförbund (orgzinisatiortsnurnmer
222000-3129) får harmed avge föl-

jande redovisning för verksamheten
under räkenskapsåret 2016.

Förbundets 'verksamhet
VafabMiljö Kontrnunalförbunsl år
bildat av medlemskommunerna i
Västmanlands lan (Arboga, Fagersta,
Hallstahammar, Kungsör,Köping,
Norberg, Sala,Skinnskatteberg, Sura-
hammar ochVästeråskommun] samt
Heby och Enköpings kommun.

YafahMiljö har i uppdrag att
behandla medlemskommunernas
hushållsavfail och att göra det med
stor miljöhänsyn, god affärsmässig-
het och kostnadseffektivitet samt med
hög service och kvalitet gentemot av-
fallslarrtnarna. Vidare har Kommunal-
förbundet ett grundläggande ansvar
enligt Miljöbalken att utöva tillsyn,
ta fram renhållningsordningarmed
avfallsplarier, besluta om taxor och
avgifter, vara beställare alternativl.
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 milj omål Förbundet arbeiar
även med att avsattamaterial för
återvinning, producera avfalls-
brälnslen, I.ahand om farligt avfall
på våra samtliga, 5 avfallsstationer,
18 återbrirk samt förbrartrtings- och
blogasanlåggningar.Förbunaiet.
har även avfalisverlcsamhetpå den
lcorzkurrensutsattaIf18j['kIl3.d€T1,bl
genom att samla in, transporter och

behandla avfall frn företag.

Oruväi-ltlsarialys
Den allt högre importen av avfall till.
forbrtanrting gör att rrlarknedsrvr-i-
serna för anfalla,förbranningökar, En
skam.på .avfall till förbrianrting kan

komma att införas med syfte att styra
mot ökad materialåtervinning. Både
marknadspriserna och skattefrågan
påverkar kostnaderna för avfalls-
hanteringen och gor alternativen till
avfallsforltaranriingmer ekonomiskt
intressanta..

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

Branschen väntar fortfarande på
regeringens beslut i frågan om var
ansvaret för irl-sanningenav förrack-
ningar och returpaprter från hushål-
len skall ligga. Om beslutet blir att
lcommurterna får ansvaret kommer
det att påverka VafabMiljös verksam-
het genom ett utökat ansvar från
medlemskommunerna.

Under 2016 har den svenskabio-
gasmarknaden börjat få.en hårdare
konkurrens från. importerad biogas.
Den importerade biogaserthar helt
andra ekonomiska förutsättningar
genom statliga produktionsstöd, något
som inte finns i Sverigei dagsläget.
Detta snedvrider konkurrensen vilket
kan hota avsepttningenav svensk hio-
gasoch därmed dessframtid.

I samband med starten av det stra-
tegiska arbetet, hösten 2016, att ta
fram en ny gemensamavfallsplan for
samtliga kommuner inom Förbundet
har ett omfattande arbete gjorts för
att ta fram underlag som loeskriver
omvarhlens krav och regelverk samt
omvarldsanalys och trendspaning
P-rarnttagea.underlag belyser de stora
megsttrenuiernia.såsom uiigitalisering,
globalisering och ur-foaniseringens på
verkan och möjligheter jpåYafabl/iiljö
i.framtiden

.Konceuieri
lJnder _juni 201.5 kc}: ie 'Vafalnyliljö
Kommiinalforlound, :aktierna i Vafab

Miljö AB (556191-4700) från med-
iemskornmunerna och verksamhetso-

verlåttelseskedde per den 1januari
2016. Dotterbolaget "VafabMiljö AB
därefter vilande förutom en kvarva-
rande tvist som drivs och lcorrtrner.att
avslutas i bolaget. Förbundet har en
långfristig skuld i loalansråkningenpå
64,2 mkr till Inedlemskonâimtmerna

avseendeförvarvet av aktierna av i
VafahMiljö AB. Lånet år belagt med
ränta.

VafabMiljöAB (556191-4200},Tkr
Agd andel 1,00%
Bokfört värde 64 20D
Egetkapital 60 982

Förbundet har en skuld på 64,2 mkr
till Vafab Miljö AB avseendeförvärvet
av inkråmet från dotterbolaget. Till-
gångar till ett varrle av 578,8 mkr och
skirleier till ett verde av 514,7 mkr.

Endast ett fåtal transaktioner har
skett mellan koncernföretagen under
2016.

'{.'tvéi1'de1'ingav god ekonomisk hits-
hållning och ekonomisk analys
VafabMiljö Kommunalförbund har
bedrivit sitt andra år. l diagrammet
på sidan 27 visas kortcernenssiffror,
då största.delen av all verksamhet
föregåendeår lnedrevsi dotterbolaget..

Förbundet trade en rtegativ bud-
get infor 2016, vilket bland annat
lneroddepå att avfallstaxan inte
historiskt har ltöj ts gentemot.kom
munerna. l loudgetarloetei.infor 2016
fanns många osakc-rheter,bland an-
nat avseendeintakter och kostnader
somvar kopplade till verksamhetsö-
vergårtgar från Hallstahammar och
Salakommun samt an mtáakteroch
kostnader föregående år från linkö-
ping, Yasteråsoch Skinnskaitehergs
rertltållmngskollektiuwendast avsåg
sista terLialel.2015.

Yafabl/Iiljo har övergripande .mål
enligt styrkorte ts fem olika perspektivr,
vilka ar Kund, Niedariuetare, Sam-



Ekonomisk ,analys

Utfall 2015

intakter -1.-‘V38!

Kostnntlur' rliäl 'Still

idsjstiltnl 353291

In-,caâtsrirujxutqiitu: 1161511

Rfunltzliåirtintle tnttlrm-gzat 11,193

l:°lnçlfl't5ltg;ri:ukillrltsr -12631‘!

Gcnurttsrttttf-g
ttppiåmngsráintei 'l ?få

hallsansvar, Produktion/Processer

samt Ekonomi.
Uppföljning av målen sker tertialvis

avseende matning av tex kundnöjdn
het, niedarbetares kompetensut-
veckling, marknadsundersökning,
resurshushållningen genom ökad
återvinning, ekonomi i balans samt
ökad effektivitet genom bla minska-
de kostnader. Bedömningen ar att vi
har god mâluppfyllnad men har inte
uppnått alla delmål fullt ut. Förbundet
hade aven föreslagit Fullmäktige att
höja renhållningstaxan gentemot av-
fallsabonnenterna. Inför räkenskaps-
året 2016 höjdes renhållningstaxan i
flertalet kommuner. _

Förbundets totala resultat. för 2016
blev battre än budget, vilket främst

beror av ökade :nottagningsintakter
för förorenade jordar, schakt- och
byggavfall samt rejektintakter från
Malarenergl Kostnaderna har inte
ökat i paritet med intaktsökningen.
Vid _raerakrtingav avskrivning av de-
ponier har hänsyn tagits till hur stor
andel av deponierna som har fyllts,
vilket innebär en ökad avskrivning för
2016.

Redovisning för den kommunala
avffallslaranschen

Yafaltviiljö sarrerlovisar det lag-
stadgade grundnppulrsget avseende
hushållsavfall från den affarsrnassiga.
verksanrihetert. Resultatet för hus
lrâllens avfall har 'varit negativt. de
sertaste .ferrtåren, framst beroende 'på
an. avgifter-tre.har varit oförandgrstule

Ulf.1ll2D1G Buulqel 2016 Avvikfllsu mot
budget
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mot kommunerna. Sedan 2015 har
VsfabMiljö Itiomrnunalförbuntl påböre
jat överzagandet av kommunernas
avfallsansvar. Förbundet gör i likhet
med Bolagets tidigare sarredovisrting
en fördelning 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

övertaget överskott samt. insamlade
mängder per kommun.

Lang- och kortsiküg hetalningshe—
redskap, finansiering och risker
Förbundets långsiktiga och kortsik-
tiga betalnirtgsbereuiskar: är god.
Förbundet har av rnedlernskonirnu
nerna er: beslutat borgen uppgående
till 600,4mkr, 0110.6mkr). Hanteni»
våerna har varit fortsatt lag under
2016. Förbundet ingår i Västerås
stads koncernkonto och finanspolicy.
Borgensansvaret ar fördelad. efter
rnedlentssnnlel.

YafabMiljö ar exponerade för ran-
terisker, risker för kimdförluster sann
risk för anlaggningsskatlor. Riskerna
lttartteiras genom efterlevnad och
stöd av Västerås stads ñnanspolicy,
sys tematisk kredi. tlnedörrtrting samt.
fullvardesförsäkring av anlaggntrtgsu
?beståndet

Investeringar

lnvesterirtgsluuulgeten för ?D16
uppgick till 144,8 och årets totala
âkllVejflllgåÃfkilev160,6 mkr 'varav
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62,0 mkr var bolagets pågående in
vesterirtgar från 2015 som överförts
Investeringsbuilgeten ar lägre an
utfall frarnst på grund av att direktio-
nen redan under 2015 tagit beslut om
investeringar som ;tåbörjades under
2015, men som pågick och avslutades
under 2016, Vidare har tillaggsbeslut
tagits för bland annat lakvattenane
laggningen som blev mer kosåsana an
förstudien sorn låg till grund till bud*
geten. Årets största aktiveringar var
nybyggnationert av lakvattenanlagg--
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-
ltållsavfall 15,5 mkr samt karl till hus-
hållsavfallsabortnenter6,2rnkr.Årets
totala avskrivningar uppgår .till54,7
mkr (5651mkr) l årets avskrivning
irtgår 3,8 mkr i en tillaggsavskrivning
som avser skillnaden mellan beräk-
nad mängd ton pådeponi och verklig
deponerad avfallsrnängd.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
VafabMiljö Kommunalförbund var
under 2015 ansvarig för ltushållsin-
samlingen i Heby, Fagersta, Norberg,

Skinnskatteberg, Köping, Arboga,
Kungsör, Hallstahammar och Su-
rahammar. Under 2016 tillkom
aven hushåtllsinsetmlingen för halva.
Västerås kommun, då tidigare trans-
portentreprertor försattes i lconkurs.
Detta innebar att Förbundet snabbt
behövde anpassaverksamheten och
anställde personal och köpte fordon
för att klara. det ytterligare npprlraget.

Renhållningsansvaret för lcome
munerna Heby, Fagersta och Norr
berg överlämnades till Förlnunrlet
per 201501 (01. Enköping, Yasterâs
och Skinnskatteberg överlâimnauie
ansvaret till Pörtloundet,under tertial 3
2015, vilket inrtebar lielårseffekt först
tznder-2016. Under 2016 har 'fellltlåll-
ningsaristzasret overlatits från I-It-;tl-

Fnrts ,nd nctstrt stelt:
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staharnrnatr (2016404701) och Sala
(2016 -10-01). För förbundet innebar

detta ett myndi gltetsansvax' kopplat.
till renhållningslagstiftningen, faktu-
rearing av samtliga avfallsabonnenier
i dessa kommuner, utökad kundtjartst
för att behålla befintlig servicegrad
samt pers onalövergftngar från korn
mtmernas renh ållrtingsförvallningar.

Kommunernas överlämnande av

renhållnirigs ansvaret till VafabMiljö
Kommunalförbund möjliggör större
effektiviseringar med bland. annat ge-
rrtensannna upphandlingar, insamling
av lrinshållsavfall över kornrnungran-
serna och gemensam administration.

Pågående tvister
l koncernen finns några kvarvarande
tvister som inte har lösts under 2016,
Förbundet ltar en pågående tvist med
Konkurrensverket avseende otillåten
upphandling av hehandlingstjanster
gerttemotdotterbolaget.Ärendet ar
överklagat till Förvaltningsratteri.
Bolaget har ett pågående ärende med
Skatteverket avseende huruvida kon*
struktionsrnziterial för ruermanenta

vågar på en deponi år avdragsgilla
eller inte. Förvaltningsrältten i Falun
har beslutat i enlighet med Skattever
kets linje. Bolaget har för avsikt att
överklaga beslutet.

Väsentliga personalförhallartden
Sedan 2016-01-01 har »iotterbolagets
samtliga anställda övergått till Korn
munalförbundet, se tabell nedan.

VflS{'I1Ili(JElpar-;ol1al\‘érhSlhmchrn

-' rm :Jag: 1 i; -- w'
,j h_

'3'.'.".*";;'
,J
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Förbundet har sina 3.113tallrlas
pensioner tryggade via en avsattning
och en forsakringslösnirtg via KPA,
Pertsiortsavsrittningen har ökat med
l ,9 mkr p grund av fler anställda,
lägre ran ta och längre rrtetlellivs-
langt-l.Den totala avsättningen uppgfir
till 21,1 mkr (192 mkr). Förbundet

har valt att inte flytta del av pensions
avs älttnirtgert till artsvarsförbindelser
enlig RKB 7:1. Orsaken år frärrlst
att underlagen från KPAloehöver en
genomlysning.

Miljöpåverkan och FoU

Större delen av VafabMiljös verksam
het. ar reglerad genom tillstånd enligt
Miljöbalken. Detta gäller för samtliga
5avfallsstationer,18Äterbruksamt
förbränning* och biogasanläggrtirtgar.
Inga förelågganden ertligt Iniljöltal-
ken som ar väsentliga för förbundet
föreligger.

Inom rzirnen för ledningssystemet
arbetar VafahMiljö med a_ttständigt
förbättra verksamheten. Verksam-
heten påverkar miljön, mest posi-
tivt men aven negativt. YafabMiljö
informerar om sortering och avfall
till företag och hushåll_ omhandertar
lakvatten, utvinner och producerar
gas vilket innehar positiv påverkan på
Ifllljölt. Den historiska deponeringert

Sjukfrånvaro i e;
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samt utslapp till luft från transporter
ar områden dar insatser for minsk
ning av miljöpåverkan genomförs,
Vatfabyliljöbidrar till forskning och
utveckling på miljöområdet genom
samarbete med bland annat Malardae
lens högskola., KTH, och SLU.

Direktionens och ledningens arbete
Direktionens ledamöter utses av res’
pektive rnedlemskornrnuns llilllnålill-
ge. Finder 2016 ltade direktionen sex
möten. Nårvaron var i genomsnitt ca

86 procent_ (99 procent). Direktionen

har under 2016 arbetat med verka
sarnhets- och ekonomistyrning, samt
fattat beslut om bland annat strategi
för insamling av hushållsavfall och
placering av VafabMiljös huvudkon-
tor. Ordförandepostert innehas sedan
valet 2014 av Yngve Wernersson,

Förbundsledrtingen består av VD
samt avdelningscheferna för Produk-
tion, Transport 8: logistik, Process 8:
underhåll, Hållbarhet 8: kommunika-
tion, Ekonomi 8: Inköp samt Verk-

sarnhetsstöei. Ledningen har haft. 10
möten.

Väsentliga 11ändelsei- efter raken --
skapsáret och framtida utveckling
Genom att det etableras många nya
bostadsområden i delar av regionen
byggs aven fastighetsnara insamlinge-
losningar för tidningar, förpackningar,
batterier och småelektronik Sam-
mantaget ger ökningen :tv antalet
hushåll och möjligheterna. till Some-
ring positiva effekter ekoncmiskt- och
miljömässigt och 'aven på.Yafabløliljös
verksamhet.

Råvarupriserna. minskade kraftigt
under 2015, men har återharrtIr-tt.
sig under 2016. Den utvecklingen
;gaåverkctr-aven ekonomirt för Vafan
.VltljbI samband med nyelablerirtg i.
regionen litar stora rnangder jordagr
inkommit liitaiafttterris.från denna.
verksamhet har stor loetvdelse ,for det
ekonomiska resultcitei. Clsalczerheten
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Resultaträkning

Belopp +_tkr

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Finar1s\é1la;mäkta
Frnansaellakostnader

I Åretsskattekostnaci

Årets resultat

nn! 'I

not 7,'

not 3

not 4

not 5

   
 
  

  

KONCERNEN

2016 2015

-523‘£44 «-12558-1
-456885 74203m _

~54 KH /55 444

11 "558 -1 173

155- _%å
4605-; .-3.G50

- n/96 _

5663 -3928Ä



 

Balansräkning

_ TILLGÅNGAR

iii-1-C.iPPIHåål

ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
lrmnateriella anläggningstillgá11gar

Materiella anläggningstillgångar
Ug_,-_,1L_';-°"J,'l"'?'W“-"~I.-;-"<:r‘~I:i=.-:3‘I!"‘='Tf_ig_;"‘!!7f:}FlP'

:'~:l.1\‘f.c.\>'4,'r='sf;."'==e"\‘:<‘i‘.’_-:)fll.‘-!'

' _ÖvrigamaLerlellaanläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summaanläggningstillgångar

Omsätiningstillgångar
Förrådmm
-Forclnngar-i
KassaochBank

Summaomsättningstillgångar

SUMMATILLGÅNGAR"

not 6

not 7

KONCERNEN

'I 11:15:

?35 2,17
24‘) 99D

'34840

704

451770

3 983
_'130403-'

55 975

190361

642 'l31

412 004

2907
148 250
73 893

225050

637 054
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Balansräkning

EGETKAPiTAL, AVSÄTTNiNGAR
OCH KULDER

12111114-*151-3.:

EGETKAPITAL
Årets resantat

Ovrngteget l-:apitaå

Summa eget kapital

Avsättningar
Avséttningar för pensioner
och hknande fö1'p1i1<te15e1'
Andra avseitimngar

Skulder
Lfim_}l'nstigaskulcier
Kortfristiga skulder

SUMMA EGETKAPlTAL0cH SKULDER.

PANTEROCH-ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser

HUI

not 9

not 10

In)! 'i T

not '12

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET-3
2016-12-31 2015-12-31 ‘__2'O16--‘E2-3'12015-12'.-31 Ö

S 663

—'l78?.

3881

21 128
89106

110 234

.405931
122085

528016

642131

16 823

Inga

-3923 'å I .S 9_0:2 H93
2146 1 '. _.-1___19_8› -

-1783 11;-1”198'jA: _ 
'19235
78E150

98 185

4126311
1143:11

540 652

637 054

16 823
Inga 
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Medel från verksamheten före förändring av rérelfsekapital 75 045 å 65 502

Ökning/minsitsiinglmrtfrastigaf=:;g'r.J:';'r:r,u(l.-,1:‘_ -. ?ll 6'18 I -Sf :_1615'
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. Ökning/minsiániriglarcirtfiwstigasklilrlrhr __ ' 'l 84:1 38 51:12_

Kassaflöde från den löpande verksamheten i i ' 96 431 I I 17 4(11)

i lnvesteringsverksamheten z
investering-i immateriella anläggningstillgångar i g å _ . - -1 008 zz i _. 4-i
Förändringari materiellaanläggningstillgångar' , ‘ _ _~93851 -115 S72_
investeringi finansiellaanläggning'stillgå_ngar ' ' ~ - 7361
Försäljningavfinansiellaanläggningstillgångar 890 _' -
Kassaflödefrån investeringéverksamheten _ ' -93969 -I15 933

Finansieringsverksamheten_ _
I‘-i'y-";~p1_;)g:1.;alån - '- ' - i ' 53.2-351‘!
i.: .=<.I‘-n"'L}vill 3."J€’1l,!!‘2-.97.‘?!-‘i"‘f-’.:’1E=.'l-;‘r' u???'Silli I

Kassaflöde frán finansieringsverksamheten K - . -20380 152691

Åretskassaflöde ' ' - .1791a 54153

Likvida medel vid arets början " 73893 19 737
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Finansieringsanalys

   

  
 

Likvida medel virlâlrets slut - 55 975 '73 895
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Noter
gemensammaför kommunalförbundochkoncern

_ NOT1 REDO\!lSN!NGS-OCH VÄRDERlNGSPRlNClPER

Årsredovisningenär upprättad i e-riligrieer.med lagr-nlizirnkarrimurial raiin-Jixnirii;och

rektirnrneriiiatiririerfrånRånetForkrirnmurialreduvisriini;“vilkutbla.:nnt-brjratt.(Om
principernahade*varitniür-“jndrailuiárniörtmedfciregâerådeår,såskulleJULhaangett;
här) ' - .

Fordringarharuppiagiistilldebeloppvarmeddelieraknasinflyta.?ingångaroch

skulderhar upptagils tiil anskalfriingstrurráédär inget :granatanges. Pelrluiliajeririgurav

inkomsterGil:UlQIlti-rharskettenlig:gridredovisningssvilg‘.-’a‘rd:=ringa=.«"kurlfra,~:1ig;;pla—'
ceririgarl'li'.ll'giurrspost for post tilldet lägsta av -rzêrkligrirêjrdg-_uçhanskalfrgirigs-.-ijrdet.

Sammanställd redovisning . “ V

I \}'afabMiljoKommunalFörbundingårdotterbolagetVaiablriihüAB(556191-4209)sum
' _ ag: {III1l)I)%sei-dan?Gl506-19 Ingaforarujnrugaghar.5Ke!_Lunderåre-tikoncern-

Strukturrrn ' . r V .
Den'sarrirnzjnstâzllilarodovisraingen.:;ppfijztq§_Prii%gLförvönsrriätoderi.lila-dféirvâánrs-

rruemflehansesIJLl.:let Förvärva-.loprgriakapitaletidoLterbolagon‘e-_lirmneras.Ekunumnska

transaktionermellandei koncerneningår-nde)bolagenrespektivekiirnmunenharialit _

Detkürhunalaticilagetsreduvisniijfg;:årtlpprättadIenlighétrried;\rsredovisnigwgs—ia;
l gen,§5kfQrlng;:lage_nsamtBgkföringsnfjrnnderis:Allmännaråd,ingaväsentligaskillnader
Iredovisningsprinciperharidentifierats. -

l INTÄKTER'
. Redovisningav intäkter i i l ' 'i - - _
.intäkter redovisasi dun orm”aLtning'det'arsannolikt att de ekonomiska tillgångarna

kommeratt ullgrjdogijrasochintäkterna,kanberäknas'pácttisllförliüigtsatt.
F<"'!r$:'a'l;ningav varor och tjltlnistcrredot-'isasvid léveranstill "kunden,i enlighet mâd

ftirsáiljningsvillkrsren.Fcársaljningcnrudmigasofipravdragförmomsnchralqgttor.
i kcanrnrnriádavisningenelimineraskoncérgánirrtcrnlij äljning,Övrigaiijlaktérsom

'intiänatâintaktsrcdavlsusenligtii)lländF-2H-;rosiritäktivridciriflüflüdiilirivrhingenavser
ochránteinajktorienlighetmedeffektivavkastning._'

KOSTNADER

Avskrivning
'Atrskrivningvuv{r:Dl.r."I'lx_‘l_F3ariläggniriigstillgârigargörsfördenbäräknádc*flyillafIllEDEllLl".

denmedlingarE)*v'$l(fl'.'llli'›§lbaseratpâ:iriskaliriingsvardvtr-xkiugiurøcwuritiiiqlltrr_›sn,-;jnjrx_
På Lållgg-rjrigari Farm:iv mark Ladapâgáçridp .arbetengar-_;inga rgvslçriirmrlgar."

Hi .âaifrilaäbredrjrr-ning11-4nyttiandepr-rtudenFörrespaktitøetillggânqgr:-r::

H‘>!;.ur:d-2av,-‘krwruungstuderL:ll;Jrrp:3s
I lrnrnatrint-llLifigârigq 3 år
- Mark —'
I Byg}gD’JI$=ar 15-30 år

 - lek J anlrjgggniriggur ,L1:›.âr'
- lvlllåklnrll' f- i år
u_Gu-riga__inwrñtsirier .ü-lll_är

 

HärLillgâriggarrrivdmilk:)ri‘,';.I.j-)7!5jE'{Jt‘3'if.3dr"-*:¢.=r:i'_Ig;:_Ir!:!r,-blir)l".'!l<.f-l.lil'Ji'F-p?lâüfrtiü-

nentavskrivning.Omprövning av'nyitjandrz-periodensker om det finnsomständigheter

surr: ;inky på -JLLsiw‘.‘JrFnrivjt-5Jf:-fig};lltirmuit ijrtibftlüüzii$<.=«'_'kinte grliqüngur.:riytzguriuia-

'l iügra*usffii'1-:2'CJraki':':!:1:;. il”. U!'lr‘i=_‘f:i‘_i'_}£’l'

- fl;-.-le1-ir;i-!»»,..tir :CIjfriLligUl_illr;5rii;;)rvid -.m-rl5?.=_-I_:u
 pun. .g :_›(r..jgjl

llii' ;kr iit-Liiarii :porijir:
    

 

Avskrivningsmetod'

i normalfallet Llllüfbpaiâiinyjr av5krierairig,d-:ri likastora riurr-iriieiiah-\_ll‘A‘ppvarit!är.

Avskrivningpübririrasvanligtvisnär tilljân-_qr-ritas rbruk ,Andrametoder ;användsl

speciellalill?närdcassab-üttrr*återspeglartillgång-ensliivrtirrikninç;ochanllgarlgoruhar '
ett värde, Ftt sçdaratuxorriprsl-‘JrarIla'g-_;r:rrugFurslopar.:vifjron pr-Jduki.I:,:r:::berué=r:itl-?e.

:3v5krI~InIn_u]3rneeLoa1tillämpas,VIlkGlinnebaratt a-.rskrivninggörsI dentaktsomdeponin
tas i anspråk. _ ' - i ,

TillgångarJvscrlrla?iirstatliggvarcindaábrukc-Ilcrinnehavmedenrnyitgqndapnrirudarr:
min 3âr klassificeras50manlaggnirigstillgång.Gränsenformindrevärdeharsatls

[lllettprisbashelüppochgallersomgernensarrigränsFörmateriellarichimmateriella
tillgångarochdärmedocksåförfinansiellaleasingavial.

ANLÄGGNlNGSTlLLGÅNGAR
. Materiellaoch immateriella'anläggningstillgångar
'Ansilcaffnings'vä_i^tle- ' » - _ - -

i Int-'rpsteringsliidrag'redovisasfrånochmed2016somen iöruLtictald-lntäktdchlperio-
' disurasöveranläggningensriytliandoprzriod.'fiiiigareredovisades'invostoringsölilragså
att-derbálucerade;lethoklördavärdet_Jámiörplsctalr-raifiürtidilgartaârharinteomräk-
hat:enligtdennyaprincipen,dåmstvérderjaIrntc'afg.-eisentliga.ingarantcarâklivñfâiâi.

Nedskrivningari i i V ' ' .
'Orrreri nntjskrâvninghar glam eltcrprüvning skall_tillgången beskrivas;bclcippot

:tornpåverkatresültatctskallredovisasochornstähaightstrernatillnodslçrivningcn_skall

bâlyáas. - I ' '

'Avsäliningarochansvarsförbindelser. '
.Äváättnirigarfördeponihar_L;1giL.<upptill;lenacirurntilraraqledc-.lsnrnlçcimmunernaan
?igenharÖtêbitcräs,i enlighetmedara_ubfisattgit)årsplanfraäi'trimârfølüåi'rer$ii;_'«.^rat_
medärr-Ls*koslfiâitllivrför€}'.or5tal,landunth L-faurbehandiang3=:duäldreilupunicrnapå
FörhunijgotsganâçgggriingariÅterstäilriingsplancriarnuvardrisbnralçnaijrichqgripdatçras
?arttredjeår.Foriiennga_drsponingörsonavsättningUtifrånantaIet-dt-?poneradpLun

Värderingochupplysningarom pensionsförpliktelser - _
Péiisiijnslörpliktélscrfor'anställdai FörbundetrudD\.'1.<ij.<:ruinps3n5l0nja-,'$á[Lnirii_jLlfll
evuáknrfrånRKR7,1 därps_n:«'i=.7nz?rintjänadefär-ti1993skallmd;
hi(ldElsL1.'lngmarnavdot'I.':rm'-end-ev:gEr:‘.aharuppdragp_;'a-IribeLy¢iar.c1:_-qiqi$§'\,‘m hglgid

vill'hardärmedinteratttillporrsirnrienligt"8eL<t.jrnmre!surompensionrichaugfingsc-r—
sättningförfijrtrucndcvalrla". _ —

'gasHornariswrsiür- 

_ Redovisning av lay-res-ileasingavta] '

LeasingavtaldärV3I'jL’enskltavtaläriaväszentligtochenákiliklaásnicerassomoperatic
nellleasing.Narvärdetär väsentligtredovisasavtaletsomñnansiallleasing
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Vásterns 30 mars 201 l

Ii_"

Yngve Wernersson (S),
Västeras

Magnus Åstrand (C),
Surahammar (Suppleant)

Peter Ristikartano (MP ),

Hallstahammar'

J0.1§ilvm

Marie Norin Junttila (S),

Kungsör

Eleonor Wikman(S),
Fagersita

H

Per Mc':'1ll0r(C),

Iiehy

i
a ' ,r.

...I
Magnus Eriksson (SBÄ).

Sala

Sverre Ahlbom (S).
Enköping

*i Ä .

Anne 'Tjernberg (S),
Köping

Var revisiiinshnreittt-Ise har lennnats den 4 april 20?!

Hari.mi'.: (.,()!]t[—'
Av \/;'1stnmnl.md!. fmlnlnulnzl urzh landsting

ntsuririn ff'nm)0I1dr~v;1ltia rnvisrnc-r

Henning Bnsk (S),

Norberg

Elisabeth Bertö (M),
Arboga

Patrik Galhom (L),

Skinnskattehmtj

La-il Nil-mun:

Au lit.-by kunmlun‘. fulirihåktirw Hlwdul

{firlr'cJI":l(ln‘v.'Iid revisor.
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Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016

'Vi har utsetts avftirb:g11dsn1ed1emma.rr1aatt granska den

verksamhetsombedrivitsav direktionenuntler år 2016
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god

revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsord-
ningen,

\'i l›0ll(lIl'!u_^Isitt rliI'r;-kn-_‘m»3l:hm l,n;-1,l1‘n\n'l\-'e:1<s;Ll».la.;~.Lm;
trä. ett áttnlttmålsenltgl_ ml‘: trim u-,tkonotrtisksgrtniuokl. I ClllL
vetsentligt, tillliwttlsstitllande satt. Hia.kertskt=tg:ierzi:ilteuiloms
s:Stlllttiisotttliggttrain-lv§u:.vI.~_:;.11'1(le

\'t har etlltlox*sent getts tillfälle an gratnskalinks-litt.och
lttllstaitutligttttlelåtts-mil) émsrerlovasmngarVLUTlÖI'v1inte luzilt
möjlighet all La.vlLm'lI‘1L1l.l9lJ0}ll3'lilIE_,ttv ricIf'11‘51‘e1}_:];J<_)1'l.(:Iioch
revtsionsberâtttelsttfor ÅTSITJLlUVlSIIIng/Eliinom liire$l<1-i\re1':
[H] Vi rekotmttettrlerru' att l\'»‘lspl:nn'~.~.r,resutsr-r och förbi-brev
VlIEElSf-.tftillsätts att nilelårs och §L1's:r:=:-.lrJvi5J1iIlgarrua.{'1-am
geni Kill’!r.1\Il.",-‘L11'1II:;1..-3'If't'i1‘es!<1‘1vr:rlLid.

‘('1l.set'l(j\'ne\‘all rlet i Fijrlntmlets lmrlgel. ooh verksamh-
lietsplart 2016 etngetts ntål som ei' kopplade Lill begrep-
pet "goal ekormmisk httshiåtllrtitig" genorrt ClG f"r_1£»I.<:l'cilII:l'r1
Lw£-:1'§_21'ip;«:u'1(,lemålen i ?Örluundots styrkort ,Wlanhar lleslu-

tatt om mi. limtttsiollt. 111.11,om nu eltortotin l llêllillls, samt
l-_vttt vt-trkstttnllittsntail. :\\- lorvnllnlngs
lH-.lftltlftlsüll E'r;11ng:1l'titt (lot Iinatttsielle. [mailet lmr ttprnllvllls

[miter

nf-ilugilrelst-:ii i

fir.-:Il(Jg'{§1'(rl~so.IxI'm- \-'«=wk-;:_1mIncswnfllr-ntusan?Hll
:-_w.5eeml0kumim' otrpnñtts me-.<J:;mr'>\rl'\;-_;;1.tre mål kI.›l›)Jlr'ulf_-.
llll kantvorksarrtltetratt nun:-lttlll_ 111a,1!,›;_›r1:i!tslm' ?Ulr-
Fot.'l›tl1l<lr;:tsst-nnltttlt" ltetlöttltting Lu' trots rlol. att man
.<.'L11mmu‘1m.gmup;::f'_\_!I!Lgoal r-_zkigtuointsklntslrfillnttig

Iiörhtntriet har inte Ll.l.I]_tI“;_-1l,L-'-1l.ttñgott tiVâllfllttltlltg-j av
luilitiuskravst-esttltetet i Jbrvaitinngslierättelsen .Vlut mk-
grum} LLVårets överskott oralamed lueitkttuule aw 1:e:n_luv1r'.;.u.lr:
realtszttinnsttitister littmgåt' rlock Liv ârsretlox-itsnitigen :att
ett positivt l'f;'Eltll.i,tlU1J},JkOll1lI'lf;‘7‘\r:_1:'.[?_J1'E;>al.:xnsk1‘;1wlI,;'_1:'nI:3i
kan HHS-CSvara uppfyllt. \'i rekonmieinuilerm' ett en twstzjint
ning ;w beluttskravet införs i kültlttlfilttlê rlelzåiw; lJl,"l'Ifirst-e-
rlovisninger_

SarnmttrtI..'-1getFtIlSGl“vi ;lll Lttlellet. evseertde gorl eko
nomisk ltusliñllnjttg i huvttrlseitkLLI'Llpptlåü wtrfcr sltlteal.
Sen ät' :att main herlrit-'il. verksamhctout på ell, ekorutnrtisk
effektivt sätt.

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

Västerås den 4 april 2017

Barbara Conte Leif Nilsson Joa Silver



 

VafabMiljö arbetar med hållbar och

miljöriktig avfallshantering och är bildat av

kommunerna i Västmanlands

lan samt Heby och Enköpings kommuner.

e=°."1A\"’ . . . .
I' V f bM I(u. a a l JO

\ I
°"°‘?r::A“°‘\ TE}

VafabMil]é, Returvägen 20, 721 37 Västerås, Tel: 021-39 35 0G

lntertek E-post: info@vafabmEljo.se, Hemsda: www.vafabmHjo.se, Facebook: www.facebook.comNafabMiljo
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