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§ 138 Avfallstaxa 2022 
Diarienummer KS21/275 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avfallstaxa 2022 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit 
fram. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt avfallsbolag, 
June Avfall & Miljö AB. Bolaget har i uppdrag att ta fram förslag till 
avfallstaxor för 2022 för hushållen i ägarkommunerna. För att nå ett 
positivt resultat före skatt på ca 2,2 miljoner kronor i nästa års budget 
föreslår bolaget nya taxor. 

Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att styra beteendet hos 
abonnenterna genom att sätta en lägre taxa på det abonnemang som 
bedöms som miljövänligt och att sätta en högre taxa på abonnemang som 
bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets förslag till taxesättning har 
Fastighetsnära insamling, FNI därför den lägsta taxan, Matavfallssortering 
och Hemkompost ligger strax över FNI medan de kunder som väljer att ha 
en osorterad fraktion betalar en högre kostnad för sitt avfall. 

FNI till småhus infördes 2013 på bred front i Jönköpings kommun och 
2018 i Habo och Mullsjö kommun. Småhusens anslutningsgrad till FNI i 
de tre kommunerna är över 80%. Styrningen av beteendet att välja det 
miljövänligare alternativet för småhusen har fungerat väldigt väl. 

Samtidigt som FNI är ett mer miljövänligt alternativ, så är det ett 
abonnemang med högre driftkostnad för bolaget jämfört med övriga 
abonnemang. Mot bakgrund av den höga anslutningsgraden och de högre 
driftkostnaderna för FNI är det nödvändigt att fortsätta med den stegvisa 
justeringen av FNI-taxorna som påbörjades 2020. 

VD Daniella Hammer har i skrivelse redogjort för kända kostnadsökningar 
bolaget står inför 2022 som påverkar taxan, men också för att det finns 
vissa osäkra faktorer, framförallt avseende lagstiftning, som kan komma att 
innebära ytterligare kostnadsökningar. 

Bolaget har under 2021 arbetat med kostnadsreduceringsåtgärder för att 
möta de ökade totalkostnaderna så att nettoökningen av taxorna kan hållas 
ner så mycket som möjligt. Detta arbete kommer att fortsätta 2022.  
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Förslaget för 2022 års avfallstaxor består av höjningar av vissa taxor, men 
även bibehållen nivå för en del taxor. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avfallstaxa 2022 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit 
fram (KSAU 2021-11-16 § 99). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Petterson (S), Henrik Esbjörnsson (M) och Hans Jarstig (KD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____ 
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