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Kallelse till kommunfullmäktige 
Sammanträde Kommunfullmäktige 
Tid Torsdagen den 24 november 2022, kl. 18.00 
Plats Kammarsalen, Habo kommunhus  

Sammanträdet inleds med val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners 
kongress 2023. 

Föredragningslista 

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare
Tid för justering: Torsdag 1 december kl. 16.00

3. Taxa för miljönämndens offentliga kontroll samt ändrad timavgift för
livsmedelskontroller
Besök av miljöchef Anna Lundberg. Taxedokument finns på www.habokommun.se/kallelsekf

4. Svar på motion om att sänka skatten

5. Budget 2023
Besök av ekonomichef Johan Bokinge

6. Renhållningsordning med avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter, antagande
Avfallsplan och föreskrifter finns på www.habokommun.se/kallelsekf

7. Avfallstaxa 2023
Avfallstaxa finns på www.habokommun.se/kallelsekf

8. Överenskommelse mellan patientnämnden i Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet

9. Avsägelse och fyllnadsval

10. Val av revisorer i Habo kommun

11. Val av ordförande och vice ordförande för Habo kommuns revisorer

12. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

13. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

14. Val av insynsplatser i kommunstyrelsen

15. Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
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16. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

17. Val av insynsplatser i barn- och utbildningsnämnden

18. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden

19. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i socialnämnden

20. Val av insynsplatser i socialnämnden

21. Val av ledamöter och ersättare i fritids- och kulturnämnden

22. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i fritids- och kulturnämnden

23. Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden

24. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i byggnadsnämnden

25. Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

26. Val av förste vice ordförande i miljönämnden

27. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

28. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden

29. Val av överförmyndare och ersättare för överförmyndaren

30. Val av beredning av kommunrevisionens budgetförslag

31. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

32. Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Mediacenter

33. Val av huvudman i Tidaholms sparbank

34. Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring

Lisbet Bärenholdt Frida Wahlund 
ordförande sekreterare 
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§ 108 Förslag till reviderade taxor för miljönämndens
offentliga kontroll samt ändrad timavgift för 
livsmedelskontroller 
Diarienummer KS22/289 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta miljönämndens 
förslag till taxor för nämndens verksamhet. 

Nuvarande timavgifter för miljöbalkstillsynen föreslås oförändrad (1064 
kronor) medan timavgift för livsmedelskontroller sänks till 1200 kronor 
från dagens 1309 kronor. 

Taxorna ska träda i kraft 2023-01-01 och ersätta tidigare taxor. Den nya 
taxan tillämpas på ärenden som inkommit efter detta datum. 

Beskrivning av ärendet 
Befintlig taxa för miljönämndens offentliga kontroll beslutades av 
kommunfullmäktige 2019-12-19. Den omfattar livsmedels- och 
foderlagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt uppdragsverksamhet i kommunerna. 

Flera förändringar har skett i lagrum och även i upplägg av taxedokument, 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller mallar. Befintlig 
taxa har funnits i ett antal år utan större omarbetning men det finns nu ett 
behov av en större översyn och revidering.  

Det har samtidigt funnits en ambition inom länets ”Miljösamverkan” att 
enas om en gemensam miljöbalkstaxa för kommunerna i länet. En 
arbetsgrupp har haft i uppdrag att undersöka nuläge, behov av 
förändringar, verka för en mer behovsstyrd taxa och lägga fram förslag till 
ny gemensam miljöbalkstaxa för länet. Arbetet inkluderade även en 
översyn av behovsutredningen. Beslut fattades om en ny gemensam 
miljöbalkstaxa för länet den 2 juni 2022 i miljösamverkans styrgrupp. För 
att nå samsyn har vissa kompromisser fått göras och det finns även några 
områden där lokala variationer kommer att förekomma mellan 
kommunerna exempelvis inom området små avlopp. Vidare har det skett 
förändringar i livsmedelslagstiftningen, bland annat för att anpassa den till 
EU:s nya kontrollförordning, exempelvis införs efterdebitering. 

SKR har lanserat en ny modell för beräkning av timtaxa för 
livsmedelskontroll. 
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Taxedokumentet omfattar i sin helhet fem olika bilagor och bibehåller 
samma övergripande struktur som tidigare taxedokument. 

Förändringarna kommer att innebära att efterdebitering införs i sin helhet 
för livsmedelskontroll samt de delar av hälsoskyddstillsynen där 
kommunen haft årlig avgift. Inom livsmedelskontrollen utökas ansvaret för 
kontroll av verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och 
distribution av kontaktmaterial liksom möjlighet att debitera utförd 
kontroll. 

För livsmedelskontrollen sänks timtaxan till 1200 kronor från dagens 1309 
kronor baserat på den nya beräkningsmodell för livsmedelstaxa som SKR 
tillhandahåller. 

För fordonsverkstäder med verksamhetskod 50.30, större än 200 m2, införs 
årlig avgift mot dagens timavgift. För de mindre fordonsverkstäderna 
kvarstår timavgift vilket är en lokal anpassning till den gemensamma 
taxan. 

Fordonstvättar med verksamhetskod 50.10 har justerats ned tidsmässigt till 
en rimligare tillsynsnivå utifrån behov. 

För området små avlopp förekommer lokala variationer mellan 
kommunerna. I den nya taxan ligger Habo kommun huvudsakligen kvar 
med samma nivåer som i befintlig taxa. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta miljönämndens 
förslag till taxor för nämndens verksamhet. Nuvarande timavgifter för 
miljöbalkstillsynen föreslås oförändrad (1064 kronor) medan timavgift för 
livsmedelskontroller sänks till 1200 kronor från dagens 1309 kronor. 
Taxorna ska träda i kraft 2023-01-01 och ersätta tidigare taxor. Den nya 
taxan tillämpas på ärenden som inkommit efter detta datum (KSAU 2022-
10-19 § 80). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 37  Förslag till reviderade taxor för miljönämndens offentliga 
kontroll samt ändrad timavgift för livsmedelskontroller 
 

 Beslut 
Miljönämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Habo respektive 
Mullsjö att anta nämndens förslag till taxor för nämndens verksamhet.  

 
Nuvarande timavgifterna för miljöbalkstillsynen föreslås oförändrad (1064:-) 
medan timavgiften för livsmedelskontroller sänks till 1200:- från dagens 1309:-. 
Taxorna ska träda i kraft 2023-01-01 och ersätta tidigare taxor. Den nya taxan 
tillämpas på ärenden som inkommit efter detta datum. 
 
Beskrivning av ärendet 
Befintlig taxa för miljönämndens offentliga kontroll är beslutad av KF 2020-01-
28 (Mullsjö) respektive 2019-12-19 (Habo). Den omfattar livsmedels- och 
foderlagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt uppdragsverksamhet i kommunerna. 

 
Flera förändringar har skett i lagrum och även i upplägg av taxedokument, SKR 
tillhandahåller mallar. Befintlig taxa har hängt med ett antal år utan större 
omarbetning men det finns nu ett behov av en större översyn och revidering. Det 
är därför svårt att med ex. färgmarkeringar peka på vad som förändrats. 

 
Det har samtidigt funnits en ambition inom länets ”Miljösamverkan” att enas om 
en gemensam miljöbalkstaxa för kommunerna i länet. En arbetsgrupp har haft i 
uppdrag att undersöka nuläge, behov av förändringar, verka för en mer 
behovsstyrd taxa och lägga fram förslag till ny gemensam miljöbalkstaxa för 
länet. Arbetet inkluderade även en översyn av behovsutredningen. Beslut 
fattades om en ny gemensam miljöbalkstaxa för länet den 2/6 2022 i 
miljösamverkans styrgrupp. För att nå samsyn har vissa kompromisser fått göras 
och det finns även några områden där lokala variationer kommer att förekomma 
mellan kommunerna ex. inom området små avlopp.  
Vidare har det skett förändringar i livsmedelslagstiftningen, bland annat för att 
anpassa den till EU:s nya kontrollförordning, exempelvis införs efterdebitering.  

 
SKR har lanserat en ny modell för beräkning av timtaxa för livsmedelskontroll. 
 
Bedömning 
De föreslagna ändringarna i taxorna har gjorts av flera skäl såsom ändrad 
lagstiftning, behov av anpassad struktur till de av SKR upprättade mallarna för 
taxor samt ambitionen att skapa en gemensam miljöbalkstaxa i länet.  
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Taxedokumentet omfattar i sin helhet 5 olika bilagor och bibehåller samma 
övergripande struktur som tidigare taxedokument.  

 
Förändringarna kommer att innebära att efterdebitering införs i sin helhet för 
livsmedelskontroll samt de delar av hälsoskyddstillsynen där vi haft årlig avgift. 
Inom livsmedelskontrollen utökas ansvaret för kontroll av verksamheter som 
bedriver tillverkning, förädling och distribution av kontaktmaterial liksom 
möjlighet att debitera utförd kontroll.  

 
För livsmedelskontrollen sänks timtaxan till 1200:- från dagens 1309:- baserat 
på den nya beräkningsmodell för livsmedelstaxa som SKR tillhandahåller.  

 
För fordonsverkstäder med verksamhetskod 50.30, större än 200m2 , införs årlig 
avgift mot dagens timavgift. För de mindre fordonsverkstäderna kvarstår 
timavgift vilket är en lokal anpassning till den gemensamma taxan.  

 
Fordonstvättar med verksamhetskod 50.10 har justerats ned tidsmässigt till en 
rimligare tillsynsnivå utifrån behov. 

 
För området små avlopp förekommer lokala variationer mellan kommunerna. I 
den nya taxan ligger vi huvudsakligen kvar med samma nivåer som i befintlig 
taxa.  
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen i Habo kommun 
Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun 
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§ 110 Svar på motion om att sänka skatten 
Diarienummer KS22/186 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun mellan åren 2000-2017 har höjt skatten mest i hela Sverige 
med 2,66 kronor. Morgan Malmborg yrkar därför 

• att det görs en konsekvensanalys vad som är orsakerna till att 
skatten har ökat 

• att kommunen jobbar på att sänka skatten, och 
• att kommunen jobbar för att sänka skatten med 1,60 kronor till 

riksgenomsnittet. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar i skrivelse daterad 2022-10-13 
att statistik kan tolkas och användas på många olika sätt och resultatet av 
jämförelser över tid styrs till stor del av tidsperioden som väljs för 
jämförelsen. För den tidsperiod som har valts i motionen har Habo 
kommuns skattesats ökat med 2,66 kronor motsvarande tretton procent. 
Under samma period ökade den genomsnittliga skattesatsen för Jönköpings 
läns kommuner med fem procent medan den genomsnittliga ökningen i 
riket var 0,5 procent. En vanlig tidsperiod för jämförelser är tio år. Om vi 
jämför skattesatsens utveckling de senaste tio åren för Habo kommun, 
länets kommuner och riket får vi en helt annan bild än den som motionären 
refererar till. Habos skattesats har sänkts med 1,1 procent medan den 
genomsnittliga skattesatsen i länet har höjts med 1,0 procent. Den 
genomsnittliga skattesatsen för rikets kommuner har höjts med 0,2 procent. 
De senaste tio åren har alltså Habo kommun sänkt skatten medan övriga 
kommuner i genomsnitt har höjt skatten. 

Skattesatsernas utveckling för Habo kommun samt genomsnittet för länets 
kommuner och rikets kommuner under perioden 2000 till 2022 visar att 
Habo kommun hade jämfört med övriga kommuner en väsentligt lägre 
skattesats år 2000. Skattesatsen var 1,34 kronor lägre än genomsnittet i 
länet och 1,06 kronor lägre än genomsnittet i riket. Detta förhållande är 
naturligtvis av grundläggande betydelse när en jämförelse av utvecklingen 
görs för tidsperioden. År 2000 var också Habo kommun en annan kommun 
än vad den är idag. Kommunen växte inte utan hade en stabil befolkning 
som varierade med fem personer mellan 1998 och år 2000 då den uppgick 
till 9590 invånare och årets investeringar uppgick till 18 miljoner kronor. 
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Resultatnivån var också relativt låg där nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 99 procent och året innan 1999 
uppgick den till 103,5 procent. Självfinansieringsgraden år 2000 uppgick 
till 59 procent. 

Det krävs ett mycket omfattande arbete, om det ens är möjligt, att klargöra 
varför skattesatserna har utvecklats olika för de tre jämförelseenheterna.   

Under den senaste tioårsperioden har Habo kommuns nettoskuld varit 
oförändrad samtidigt som investeringsutgifterna har överstigit 700 miljoner 
kronor. De närmaste åren har kommunen mycket stora investeringsbehov 
inom framförallt skola och barnomsorg men även andra verksamheter har 
stora behov. Detta försvårar möjligheten att minska skattesatsen. 

Slutligen är det viktigt att konstatera att det inte finns något eget värde i att 
ha en hög skattesats, tvärtom bör strävan vara att ha en så låg skattesats 
som möjligt med hänsyn till god ekonomisk hushållning. Effektiviseringar 
måste vara en del av all kommunal verksamhet om Habo kommun ska 
klara de stora utmaningar ekonomiska utmaningar vi står inför de närmaste 
åren. 

_____  
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion om att sänka skatten i Habo 
kommun  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun mellan åren 2000-2017 har höjt skatten mest i hela Sverige 
med 2,66 kronor. Morgan Malmborg yrkar därför 

• att det görs en konsekvensanalys vad som är orsakerna till att 
skatten har ökat 

• att kommunen jobbar på att sänka skatten, och  
• att kommunen jobbar för att sänka skatten med 1,60 kronor till 

riksgenomsnittet.  

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att statistik kan tolkas och 
användas på många olika sätt och resultatet av jämförelser över tid styrs till 
stor del av tidsperioden som väljs för jämförelsen. För den tidsperiod som 
har valts i motionen har Habo kommuns skattesats ökat med 2,66 kronor 
motsvarande tretton procent. Under samma period ökade den 
genomsnittliga skattesatsen för Jönköpings läns kommuner med fem 
procent medan den genomsnittliga ökningen i riket var 0,5 procent. En 
vanlig tidsperiod för jämförelser är tio år. Om vi jämför skattesatsens 
utveckling de senaste tio åren för Habo kommun, länets kommuner och 
riket får vi en helt annan bild än den som motionären refererar till. Habos 
skattesats har sänkts med 1,1 procent medan den genomsnittliga 
skattesatsen i länet har höjts med 1,0 procent. Den genomsnittliga 
skattesatsen för rikets kommuner har höjts med 0,2 procent. De senaste tio 
åren har alltså Habo kommun sänkt skatten medan övriga kommuner i 
genomsnitt har höjt skatten. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-13 

Diarienummer 
KS22/186 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 81 59 
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
frida.wahlund@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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I diagrammet visas skattesatsernas utveckling för Habo kommun samt 
genomsnittet för länets kommuner och rikets kommuner under perioden 
2000 till 2022. Habo kommun hade jämfört med övriga kommuner en 
väsentligt lägre skattesats 2000. Skattesatsen var 1,34 kronor lägre än 
genomsnittet i länet och 1,06 kr lägre än genomsnittet i riket. Detta 
förhållande är naturligtvis av grundläggande betydelse när en jämförelse av 
utvecklingen görs för tidsperioden. År 2000 var också Habo kommun en 
annan kommun än vad den är idag. Kommunen växte inte utan hade en 
stabil befolkning som varierade med 5 personer mellan 1998 och år 2000 
då den uppgick till 9590 invånare och årets investeringar uppgick till 18 
miljoner kronor. Resultatnivån var också relativt låg där nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 99 procent och året 
innan 1999 uppgick den till 103,5 procent. Självfinansieringsgraden år 
2000  uppgick till 59 procent. 

Det krävs ett mycket omfattande arbete, om det ens är möjligt, att klargöra 
varför skattesatserna har utvecklats olika för de tre jämförelseenheterna.    

Under den senaste tioårsperioden har Habo kommuns nettoskuld varit 
oförändrad samtidigt som investeringsutgifterna har överstigit 700 miljoner 
kronor. De närmaste åren har kommunen mycket stora investeringsbehov 
inom framförallt skola och barnomsorg men även andra verksamheter har 
stora behov. Detta försvårar möjligheten att minska skattesatsen. 

Slutligen är det viktigt att konstatera att det inte finns något eget värde i att 
ha en hög skattesats, tvärtom bör strävan vara att ha en så låg skattesats 
som möjligt med hänsyn till god ekonomisk hushållning. Effektiviseringar 
måste vara en del av all kommunal verksamhet om Habo kommun ska 
klara de stora utmaningar ekonomiska utmaningar vi står inför de närmaste 
åren. 
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Kommunledningsförvaltningen 

Johan Bokinge 
Ekonomichef 
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§ 111 Budget 2023 
Diarienummer KS22/266 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till upprättad budget för år 2023 

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22:17 kronor. 

Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2023 med 
plan för åren 2024 och 2025. 

Resultatet i den föreslagna budgeten uppgår till 18 144 000 kronor, för år 
2023. 

Vid dagens sammanträde delges kommunstyrelsen en skrivelse från 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i vilken fackförbundet påtalar att 
det är för lite att avsätta 3 % till löneökningar för pedagoger.  

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till upprättad 
budget för år 2023 samt att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22:17 
kronor (KSAU 2022-10-21 § 89). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) redogör för Sverigedemokraternas förslag som 
innebär att avgifter för trygghetslarm och digital tillsyn tas bort, att tjänsten 
som miljöstrateg respektive en tjänst som kommunikatör avvecklas samt 
att ingen anpassning görs avseende förbrukningsinventarier 
(Räddningstjänsten). Sverigedemokraternas förslag ger ett resultat på  
18 790 000 kronor. 
Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget innebär att satsningar 
tas bort gällande trafiksäkerhetsåtgärder/avsmalningar med 500 000 kronor 
samt att inga satsningar görs på centrumutveckling vilket minskar 
budgeten med 1 000 000 kronor. Detta innebär att investeringsbudgeten 
omfattar 183 444 000 kronor. Olle Moln Teike yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag. 
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Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets budgetförslag och yrkar 
avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Anders Rickman (L) och Karl Bergbom (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets budgetförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det inte finns några säryrkanden gällande 
skattesatsen, men att det finns två förslag gällande budgeten i övrigt, dels 
arbetsutskottets förslag och dels Sverigedemokraternas förslag.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 115 Renhållningsordning med avfallsplan och lokala 
avfallsföreskrifter, antagande 
Diarienummer KS21/306 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny 
renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner 
bestående av Avfallsplan 2023-2026 inklusive bilagor och Föreskrifter för 
avfallshantering inklusive bilaga. Tidigare avfallsplan och föreskrifter för 
avfallshantering ersätts därmed.  

Vidare beslutar kommunstyrelsen att genomförandet av Avfallsplan 2023-
2026 inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon 
strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finns en 
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen består av en avfallsplan och lokala 
avfallsföreskrifter. Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har en 
gemensam renhållningsordning vilken fastställs av kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 

Nuvarande renhållningsordning gäller till och med 2022 och antogs av 
respektive kommun under februari 2019. Uppgifterna i avfallsplanen ska, 
enligt avfallsförordningen (2020:614), ses över minst vart fjärde år och 
uppdateras vid behov. Även avfallsföreskrifterna bör regelbundet ses över 
och uppdateras vid behov. June Avfall & Miljö AB har därför tagit fram ett 
förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner. 

Under våren 2022 genomfördes samråd och granskning av förslaget till ny 
renhållningsordning. Under samrådstiden ställdes förslaget ut för 
granskning på fyra offentliga platser i de tre kommunerna och skickades ut 
till 130 remissinstanser för yttrande. Under samrådstiden inkom 14 
skriftliga yttranden. Dessa har sammanställts och kommenteras i en 
samrådsredogörelse (se bilaga 8 till Avfallsplan 2023-2026). Av 
samrådsredogörelsen framgår vilka ändringar som har gjorts i 
renhållningsordningen efter samrådet. 

En avfallsplan omfattas av miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen. Av lagstiftningen framgår det att en 
strategisk miljöbedömning ska göras i de fall genomförandet av 
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avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. June Avfall 
& Miljö AB har undersökt om genomförandet av avfallsplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan (se bilaga 7 till Avfallsplan 2023-
2026). Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen efter undersökningen i 
ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Undersökningen visar att Avfallsplan 2023-
2026 inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Avfallsansvarig 
nämnd i respektive kommun bör därför i ett särskilt beslut göra samma 
bedömning. 

Avfallsplanen är ett instrument för att styra kommunens avfallshantering 
mot en långsiktigt hållbar utveckling. Avfallsplanen ska omfatta allt avfall 
som innefattas av det kommunala renhållningsansvaret. Avfallsplanen ska 
redovisa de mål och åtgärder som ligger till grund för kommunens 
åtagande inom avfallsområdet så att avfallets mängd och farlighet kan 
minska. 

Avfallsplan 2023-2026 innehåller fyra målområden. Varje målområde följs 
av ett eller flera effektmål. Effektmålen är de mål som bolaget kommer att 
följa upp varje år och som därmed visar om arbetet går i rätt riktning. I 
avfallsplanen fastställs inga åtgärder. Bolaget kommer vartannat år, i 
samverkan med ägarkommunerna, att ta fram en åtgärdsplan. 

Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden för det dagliga arbetet i 
bolagets verksamhet. I avfallsföreskrifterna finns bland annat 
bestämmelser om hur utrymmen, kärl/behållare och andra anordningar för 
hantering ska vara utformade och hur de ska skötas. Bilagan till 
avfallsföreskrifterna innehåller information om hur vissa avfallsslag ska 
sorteras, paketeras och hämtas/lämnas. 

_____  
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Tjänsteskrivelse Habo kommun 

1 (3) 

 

 

June Avfall & Miljö AB 
Postadress: Box 659, 551 19 JÖNKÖPING  

Besöksadress: Momarken 42, Jönköping 
www.juneavfall.se 

 

  
 
   

Ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner 
 
Sammanfattning 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finns en 
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består 
av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner har en gemensam renhållningsordning vilken fastställs av 
kommunfullmäktige i respektive kommun.  

Nuvarande renhållningsordning gäller till och med 2022. June Avfall & Miljö har 
därför tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och 
Mullsjö kommuner. Under våren 2022 genomfördes samråd och granskning av 
förslaget till ny renhållningsordning. Under samrådstiden ställdes förslaget ut för 
granskning på fyra offentliga platser i de tre kommunerna och skickades ut till 130 
remissinstanser för yttrande. Under samrådstiden inkom 14 skriftliga yttranden. Dessa 
har sammanställts och kommenteras i en samrådsredogörelse (se bilaga 8 till 
Avfallsplan 2023-2026). Av samrådsredogörelsen framgår vilka ändringar som har 
gjorts i renhållningsordningen efter samrådet.  

En avfallsplan omfattas av miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen. Av lagstiftningen framgår det att en strategisk 
miljöbedömning ska göras i de fall genomförandet av avfallsplanen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Bolaget har undersökt om genomförandet av 
avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (se bilaga 7 till 
Avfallsplan 2023-2026). Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen efter 
undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen visar att Avfallsplan 2023-
2026 inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Avfallsansvarig nämnd i 
respektive kommun bör därför i ett särskilt beslut göra samma bedömning. 

Beslutsunderlag 
- June Avfall & Miljö AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
- Bilaga 1: Förslag till renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö 

kommuner bestående av Avfallsplan 2023-2026 inklusive bilagor (bilaga 1a) 
samt Föreskrifter för avfallshantering inklusive bilaga (bilaga 1b). 

- Bilaga 2: Styrelsebeslut 
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Förslag till beslut för June Avfall & Miljö AB 
Förslag till Habo kommun: 

- Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att anta förslag till ny 
renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bestående av 
Avfallsplan 2023-2026 inklusive bilagor och Föreskrifter för avfallshantering 
inklusive bilaga. Tidigare avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering 
ersätts när renhållningsordningen har antagits i kommunfullmäktige. 

- Kommunstyrelsen föreslås fatta ett särskilt beslut om att genomförandet av 
Avfallsplan 2023-2026 inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Någon strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. Detta beslut 
biläggs renhållningsordningen inför beslut i kommunfullmäktige.  

Bakgrund 
Nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige i respektive kommun 
under februari 2019. Enligt 9 kap. 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna 
i avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Även 
avfallsföreskrifterna bör regelbundet ses över och uppdateras vid behov.  

Arbetet med den nya renhållningsordningen påbörjades under hösten 2020. I slutet på 
september 2021 skickades förslaget till ny renhållningsordning på internremiss till 
utvalda förvaltningar i de tre kommunerna. De reviderade avfallsföreskrifterna 
skickades även till juristerna på Jönköpings kommun. Syftet med internremissen var 
att ge tjänstemän möjlighet att lämna synpunkter på den nya renhållningsordningen 
innan den skickas ut på formellt samråd. Samråd genomfördes mellan den 8 april och 
den 20 maj 2022. Under samrådsperioden ställdes förslaget till ny renhållningsordning 
ut för granskning på fyra offentliga platser i de tre kommunerna.  

Avfallsplan 2023-2026 
Avfallsplanen är ett instrument för att styra kommunens avfallshantering mot en 
långsiktigt hållbar utveckling. Avfallsplanen ska omfatta allt avfall som innefattas av 
det kommunala renhållningsansvaret. Avfallsplanen ska redovisa de mål och åtgärder 
som ligger till grund för kommunens åtagande inom avfallsområdet så att avfallets 
mängd och farlighet kan minska.  

Avfallsplan 2023-2026 innehåller fyra målområden. Varje målområde följs av ett eller 
flera effektmål. Effektmålen är de mål som bolaget kommer att följa upp varje år och 
som därmed visar om arbetet går i rätt riktning. I avfallsplanen fastställs inga åtgärder. 
Bolaget kommer vartannat år, i samverkan med ägarkommunerna, att ta fram en 
åtgärdsplan. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller 
ett program som krävs i lag göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I miljöbedömnings-
förordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. 
Avfallsplan 2023-2026 uppfyller inte per automatik kriterierna för betydande 
miljöpåverkan och kommunen ska därför undersöka om planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Hur undersökningen ska gå till regleras i 5 § 
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miljöbedömningsförordningen. Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen efter 
undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska tas så tidigt som möjligt i 
processen. Det formella beslutet kan dock tas i ett senare skede men senast i samband 
med att planen antas. Om undersökningen visar att planens genomförande innebär en 
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. 

June Avfall & Miljö har undersökt om genomförandet av Avfallsplan 2023-2026 kan 
antas medför en betydande miljöpåverkan. Bedömning av avfallsplanens 
miljöpåverkan har gjorts utifrån avfallsplanens uppsatta målområden och effektmål. 
Undersökningen visar att samtliga målområden med tillhörande effektmål bedöms ha 
en positiv miljöpåverkan till följd av ökad materialåtervinning och återanvändning 
samt förebyggande av avfall. Den negativa miljöpåverkan bedöms som liten och 
bedöms främst uppstå till följd av transport av avfall.  

Den sammanfattande bedömningen är att Avfallsplan 2023-2026 inte bedöms medföra 
en betydande miljöpåverkan. Någon strategisk miljöbedömning bedöms därför inte 
behöva göras. Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelade 2021-12-14 att de har 
granskat undersökningen och inte har något att tillägga. Avfallsansvarig nämnd 
(kommunstyrelsen) i respektive kommun bör därför i ett särskilt beslut göra samma 
bedömning. June Avfall & Miljö föreslår att detta beslut tas i samband med att 
avfallsplanen antas.  

Avfallsföreskrifter 
Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden för det dagliga arbetet i bolagets 
verksamhet. I avfallsföreskrifterna finns bland annat bestämmelser om hur utrymmen, 
kärl/behållare och andra anordningar för hantering ska vara utformade och hur de ska 
skötas. Bilagan till avfallsföreskrifterna innehåller information om hur vissa 
avfallsslag ska sorteras, paketeras och hämtas/lämnas.  

Samråd 
Under samrådstiden inkom 14 skriftliga yttranden. Dessa har sammanställts och 
kommenteras i en samrådsredogörelse (se bilaga 8 till Avfallsplan 2023-2026). Av 
samrådsredogörelsen framgår vilka ändringar som har gjorts i renhållningsordningen 
efter samrådet. Förutom de ändringar som redovisas i samrådsredogörelsen har 
information om den nya förordningen om producentansvar för förpackningar, med 
fokus på det kommunala insamlingsansvaret, lagts till i avfallsplanen efter samrådet. 
Även bilagan till avfallsföreskrifterna har uppdaterats utöver vad som framkom under 
samrådet gällande ”Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt”, ”Större djur 
eller större mängd sådant avfall” och ”Grovavfall”. Ändringarna gällande slaktavfall 
från husbehovsjakt har gjorts för att förtydliga hur avfallet ska hanteras. Det har varit 
otydligt både i nuvarande avfallsföreskrifter och på bolagets webbplats. Ändringarna 
gällande grovavfall har gjorts eftersom bolaget kommer att erbjuda en ny tjänst för 
fastighetsnära hämtning av grovavfall efter årsskiftet 2022/2023.  

 

Hanna Friman       Caroline Svensson 

Miljö- och avfallsingenjör   Utvecklingschef  
June Avfall & Miljö   June Avfall & Miljö 
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June Avfall & Miljö AB 
Styrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-29 

 

Plats och tid: Konferensrum Borgen, Momarken 42 
2022-09-29 kl. 08.30-12.12 

 
Beslutande: Anders Jarl 

Gunnar Pettersson 
Gerhard Annvik 
Birgitta Sandgren 
Mats Petersson 
Linda Danielsson 

 
 

Frånvarande: Krister Johansson 
 
 

Övriga deltagande: Daniela Hammer 
Evelyn Bornström (sekreterare) 
Catharina Mannerström del av § 21 Ekonomirapport 2 
helårsprognos 2022, § 22 Budget 2023, § 23 Avfallstaxor 
2023. 

 
Kristoffer Krantz avdelningschef marknadsavdelningen, 
del av § 22 Budget 2023 samt § 23 Avfallstaxor 2023. 

 
Hanna Friman, miljö-och avfallsingenjör del av § 24 Ren- 
hållningsordning 2023–2026 och § 27 Rapportering av 
den nya avgiftsmodellen. 

 
Caroline Svensson avdelningschef för utvecklingsavdel- 
ningen del av § 24 Renhållningsordning 2023–2026, § 26 
Ändringar i förordningen om producentansvar för förpack- 
ningar samt § 27 Rapportering av den nya avgiftsmo- 
dellen. 

 
Gunnar Pettersson tar över ordförandeskapet för § 22 Bud- 
get 2023, § 23 Avfallstaxa 2023 samt § 24 Renhållnings- 
ordning 2023–2026. 

 
 

Utses att justera: Birgitta Sandgren 
 
 

§ 18 
 

Fastställande av dagordning 
 

Dagordning framlades för styrelsen och fastställdes. 
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§ 19 
 

Föregående protokoll 
 

Föregående protokoll 2022-05-24 fastställdes. 
 

§ 20 
 

Ev. meddelande om jäv 
 

Inget jäv meddelades. 
 
 

Beslutsärenden 
§21 
Ekonomirapport 2 per 2022-08-30, helårsprognos 2022 
Ekonomichef Catharina Mannerström föredrar ekonomirapport 2 per 2022-08-30 samt 
helårsprognosen för 2022. 
Beslut: Styrelsen fastställer ekonomirapport 2 samt helårsprognos 2022. 

 

§ 22 
Budget 2023 
Ekonomichef Catharina Mannerström föredrar förslag på budget och investeringsbudget 
2023. Även investeringsbehovet för år 2024 och 2025 gås igenom. 

Beslut: Styrelsen godkänner och ställer sig bakom förslaget budget samt investerings- 
budget 2023 enligt bifogad sammanställning. 

 
 

§23 

Avfallstaxor 2023 
Marknadschef Kristoffer Krantz föredrar förslag till Avfallstaxor 2023. 

Bolaget ser kostnadsökningar på många poster under 2023, samtidigt kommer även 
flera betydande kostnadsavlastningar. Sedan tidigare finns det överskott som ska återfö- 
ras till taxekollektivet genom underskott kommande år. För att nå ett resultat före skatt 
på 0 kr i nästa års budget föreslår bolaget bibehållna avfallstaxor enligt 2022 års nivå. 
Några nya taxeslag är tillagda i avfallstaxan 2023 utifrån att nya tjänster införs. Tjäns- 
terna innebär högre service till invånarna. 

Beslut: 

- Styrelsen godkänner förslag till nya taxor enligt bifogad Avfallstaxa 2023 för 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommun. 

- Styrelsen föreslår kommunfullmäktige i Jönköping, Habo och Mullsjö kommu- 
ner att fatta beslut om taxor i enlighet med bifogad Avfallstaxa 2023. 
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Sammanträdesprotokoll 
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§ 24 
Renhållningsordning 2023–2026, Avfallsplan och lokala föreskrifter 

 
Hanna Friman, miljö- och avfallsingenjör tillsammans med Caroline Svensson utveckl- 
ingschef föredrar Renhållningsordning 2023–2026. 

 
Nuvarande renhållningsordning gäller till och med 2022. June Avfall & Miljö har därför 
tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kom- 
muner. Under våren 2022 genomfördes samråd och granskning av förslaget till ny ren- 
hållningsordning. Under samrådstiden ställdes förslaget ut för granskning på fyra of- 
fentliga platser i de tre kommunerna och skickades ut till 130 remissinstanser för ytt- 
rande. Under samrådstiden inkom 14 skriftliga yttranden. Dessa har sammanställts och 
kommenteras i en samrådsredogörelse (se bilaga 2 till tjänsteskrivelsen). Av samrådsre- 
dogörelsen framgår vilka ändringar som har gjorts i renhållningsordningen efter samrå- 
det. 

En avfallsplan omfattas av miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedöm- 
ningsförordningen. Av lagstiftningen framgår det att en strategisk miljöbedömning ska 
göras i de fall genomförandet av avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpå- 
verkan. Bolaget har undersökt om genomförandet av avfallsplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (se bilaga 3 till tjänsteskrivelsen). Enligt 6 kap. 7 § miljöbal- 
ken ska kommunen efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet 
av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen visar att Av- 
fallsplan 2023-2026 inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Avfallsansvarig 
nämnd i respektive kommun bör därför i ett särskilt beslut göra samma bedömning. 

Beslut: 
- Styrelsen ställer sig bakom förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, 

Habo och Mullsjö kommuner. 
 

- Styrelsen ställer sig bakom att genomförandet av Avfallsplan 2023–2026 inte 
kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon strategisk miljöbe- 
dömning behöver därför inte göras. 

 
- Styrelsen föreslår kommunfullmäktige i Jönköping, Habo och Mullsjö kommu- 

ner att fatta beslut om Renhållningsordning 2023-2026. 
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June Avfall & Miljö AB 
Styrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-29 

 

 
 
 
 
 

§ 29 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

§ 30 
Nästa möte 
Nästa sammanträde tisdagen den 24 november kl. 08:30- 12:00 Momarken 42. 

 
 

Vid protokollet: 
 

Evelyn Bornström 
 
 

Justeras: 
 
 
 

Mats Petersson Birgitta Sandgren 
Ordförande Justerare 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. 
 
 
 
 

Signed by: MATS PETERSSON 
Date: 2022-10-12 18:20:22 
BankID refno: 36048a1b-d603-4c64-8ea6-63bd698bf121 

Signed by: BIRGITTA SANDGREN 
Date: 2022-10-18 17:47:10 
BankID refno: 2897e6eb-3b56-4256-b7df-06eccec8d5bd 

 
Ordförande: Mats Petersson Styrelseledamot: Birgitta Sandgren 
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§ 116 Avfallstaxa 2023 
Diarienummer KS22/309 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avfallstaxa 
2023 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram. 

Beskrivning av ärendet 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt avfallsbolag, 
June Avfall & Miljö AB. Bolaget har i uppdrag att ta fram förslag till 
avfallstaxor för 2023 för hushållen i ägarkommunerna. Jämte de 
kostnadsökningar som kommer 2023 ser bolaget också flera större 
kostnadsavlastningar. Utöver detta finns tidigare överskott som ska 
återföras till taxekollektivet genom underskott kommande år. För att nå ett 
resultat före skatt på 0 kr i nästa års budget föreslår bolaget bibehållna 
avfallstaxor enligt 2022 års nivå. Några nya taxeslag är tillagda i 
avfallstaxan 2023 utifrån att nya tjänster införs. 

Inför 2023 finns ett antal kända faktorer som ökar bolagets kostnader. 
Dessa inkluderar bland annat ökade behandlingskostnader för flera typer 
av avfall, ökade kostnader för löner och pensionsavsättningar samt ökade 
räntekostnader. Utöver dessa finns osäkerheter, framförallt avseende 
prisutvecklingen på material och drivmedel, som kan komma att innebära 
ytterligare kostnadsökningar.  

Samtidigt som bolaget ser kostnadsökningar på många poster under 2023 
kommer även flera betydande kostnadsavlastningar. 2023 minskar bolagets 
avskrivningskostnader betydligt. En nämnvärd post, om 6,9 miljoner 
kronor, är de kärl som övertogs från Jönköpings kommun vid 
bolagiseringen och som vid årsskiftet är helt avskrivna. 

Vid årsskiftet tas sannolikt skatten på avfallsförbränning bort.  

Bolagets tidigare överskott från avfallsverksamheten ska, enligt lag, 
återföras till taxekollektivet. Resultatprognosen för 2022 visar på 
ytterligare överskott som också ska återföras. Återföringen av överskottet 
genomförs genom ett lägre taxeuttag.  

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner avfallstaxa 
2023 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram (KSAU 
2022-10-19 § 85). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Tjänsteskrivelse 
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June Avfall & Miljö AB 
Postadress: Box 659, 551 19 JÖNKÖPING  

Besöksadress: Momarken 42, Jönköping 
www.juneavfall.se 

 

  
 
   

Underlag för styrelsebeslut avseende avfallstaxor för 
2023 
 

Sammanfattning  
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall 
& Miljö AB. Bolaget har i uppdrag att ta fram förslag till avfallstaxor för 2023 för 
hushållen i ägarkommunerna. Jämte de kostnadsökningar som kommer 2023 ser 
bolaget också flera större kostnadsavlastningar. Utöver detta finns tidigare överskott 
som ska återföras till taxekollektivet genom underskott kommande år. För att nå ett 
resultat före skatt på 0 kr i nästa års budget föreslår bolaget bibehållna avfallstaxor 
enligt 2022 års nivå. Några nya taxeslag är tillagda i avfallstaxan 2023 utifrån att nya 
tjänster införs. 

Beslutsunderlag  
June Avfall & Miljö ABs Tjänsteskrivelse 20220929 
Bilaga 1: Avfallstaxa 2023 
 
Förslag till styrelsen  
- att styrelsen godkänner förslag till nya taxor enligt bifogad Avfallstaxa 2023 för 
Jönköping, Habo och Mulljö kommun. 

- att styrelsen föreslår kommunfullmäktige i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner 
att fatta beslut om taxor i enlighet med bifogad Avfallstaxa 2023. 

Bakgrund 
June Avfall & Miljö AB bildades med avsikten att samordna avfallshanteringen i de 
tre ägarkommunerna utifrån Jönköpings modell. Taxorna i de tre ägarkommunerna är i 
förslaget utformade enligt principen att om en produkt eller tjänst erbjuds kommunen 
så är avgiften densamma i samtliga kommuner.  

Taxekonstruktion 
Avfallsavgiften ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen vad gäller 
avfall under kommunens ansvar. Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med 
avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret. Eventuella 
överskott från avfallshanteringen ska återföras till taxekollektivet genom ett lägre 
taxeuttag över tid. 

Kommande kostnadsökningar: 

Inför 2023 finns ett antal kända faktorer som ökar bolagets kostnader. Dessa 
inkluderar bl.a. ökade behandlingskostnader för flera typer av avfall, ökade kostnader 
för löner och pensionsavsättningar samt ökade räntekostnader. Utöver dessa finns 
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osäkerheter, framförallt avseende prisutvecklingen på material och drivmedel, som 
kan komma att innebära ytterligare kostnadsökningar. 

Kostnader för två satsningar har lagts till. En inventering och RFID-taggning av kärl i 
flerbostadshus och vid verksamheter bör påbörjas under 2023. Genom detta kan 
bolaget uppnå mer korrekta kunduppgifter och körlistor. Avfallhämtningen hos dessa 
kunder hanteras idag analogt och genom att digitalisera processen ökar servicegrad till 
kund samtidigt som avfallshanteringen blir lättare att optimera och mindre sårbar. 

June Avfall & Miljös webbsida behöver en omarbetning. Genom att nyttja extern 
kunskap och ny teknik kan vi uppnå en mer användarvänlig webbsida som är enklare 
att navigera, bättre uppfyller kundens behov och är mer estetiskt tilltalande. 

Kommande kostnadsavlastningar 

Samtidigt som bolaget ser kostnadsökningar på många poster under 2023 kommer 
även flera betydande kostnadsavlastningar. 

2023 minskar bolagets avskrivningskostnader betydligt. En nämnvärd post, om 6,9 
Mkr, är de kärl som övertogs från Jönköpings kommun vid bolagiseringen och som 
vid årsskiftet är helt avskriva. 

Vid årsskiftet tas sannolikt skatten på avfallsförbränning bort. Finansdepartementet 
har skickat ut ett PM på remiss om ett borttagande där bl.a. ändrade förutsättningar 
genom Rysslands invasion av Ukraina och behov av ökad inhemsk elproduktion anges 
som skäl. Skatten infördes i april 2020, trots stora protester från många 
remissinstanser. Nyligen deklarerade såväl Socialdemokraterna som Moderaterna att 
de ville slopa skatten. Bolaget utgår från att skatten tas bort 1 januari 2023 i enlighet 
med finansdepartementets PM. Effekten på bolagets behandlingsavgifter beräknas till 
3,4 Mkr. 

Återföring av tidigare överskott 

Bolagets tidigare överskott från avfallsverksamheten ska, enligt lag, återföras till 
taxekollektivet. Resultatprognosen för 2022 visar på ytterligare överskott som också 
ska återföras. Återföringen av överskottet genomförs genom ett lägre taxeuttag.  

Utblick mot 2024 och framåt 

Från och med första januari 2024 övergår insamlingsansvaret för förpackningar till 
Sveriges kommuner. Det ekonomiska ansvaret läggs på de företag som sätter 
förpackningar på marknaden genom producentansvar. Ekonomisk ersättning från 
producentansvarsorganisationerna till kommunerna kommer att betalas ut med start 
2024.  

Bolaget kommer då få schablonersättningar för kostnader p.g.a. tillkommande lagkrav 
på fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus och 
återvinningsstationer. Utöver det utbetalas ersättning för den förpackningsinsamling 
som bolaget redan gör – främst från villor via FNI-abonnemanget och hos kommunala 
verksamheter. Detta borde sammantaget rimligen medföra ytterligare 
kostnadsavlastningar från och med 2024. 
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Nyheter i avfallstaxan 

Inför 2023 införs maxtaxa för hämtning av två nya avfallskategorier; bygg- och 
rivningsavfall som inte uppkommit i en yrkesmässig verksamhet samt grovavfall. 
Avfallskategorierna faller under det kommunala renhållningsansvaret. Genom att 
certifiera aktörer på marknaden att hämta avfallet direkt hos kund, och samtidigt 
fastställa en maxtaxa för avfallshämtningen, säkerställs att ägarkommunerna uppfyller 
kraven i renhållningsansvaret.  

Under 2022 har June Avfall & Miljö upphandlat en hämttjänst för farligt avfall och 
elavfall. Hämtningen innebär en utökad service och kan ske hos privatpersoner och vid 
flerbostadshus. 

Eftersom lagkrav på utsortering av matavfall införs 2024 stoppas nyteckning av 
abonnemangsformen osorterat mat- och restavfall från och med 2023.  

Berörda taxor 
De nya taxorna träder i kraft 1 januari 2023. Taxeförslaget berör följande taxor:  

• Fast avgift, denna taxa ska täcka all administration, information samt 
kostnader för sortergårdar i området. Samtliga aktiva hushåll betalar den fasta 
avgiften. 

• Rörlig avgift, denna taxa gäller den fastighetsnära hämtningen av 
hushållsavfall i kärl. Taxan beror på vilket abonnemang som valts, samtliga 
aktiva hushåll ska ha ett rörligt abonnemang. 

• Slamtaxa. Taxan för tömning av enskilda avlopp, trekammarbrunnar och 
reningsverk i samfälligheter. 

• Taxa för latrintömning. Taxa för utkörning, inhämtning och behandling av 
latrin i separata kärl/tunnor.  

• Taxa för containertömning. Taxa för utkörning, inhämtning och behandling 
av avfall i container. 

• Taxa för djupbehållare. Taxa för tömning av djupbehållare och andra 
bottentömmande behållare som töms med kranbil. Tjänsten erbjuds 
flerbostadshus och verksamheter. 

• Taxa för trädgårdsavfallstömning. Trädgårdsavfall kommer inte att 
erbjudas Habo och Mullsjö under 2023.  

• Maxtaxa för returpapper. Maxtaxa för insamling av returpapper hos 
flerbostadshus och verksamheter. Maxtaxan avser högsta avgift per 
tömningstillfälle som auktoriserade entreprenörer kan ta ut av kunden. 

Nya taxor 2023 

• Taxa för hämtning av farligt avfall och elavfall. Taxa insamling av farligt 
avfall och elavfall vid småhus och flerbostadshus införs. 
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• Maxtaxa för grovavfall. En maxtaxa för insamling av grovavfall hos småhus, 
flerbostadshus och verksamheter införs. Maxtaxan avser högsta avgift per 
tömningstillfälle som auktoriserade entreprenörer kan ta ut av kunden. 

• Maxtaxa för bygg- och rivningsavfall. En maxtaxa för insamling av olika 
fraktioner av bygg- och rivningsavfall vid fastighetsgräns införs. Tjänsten är 
endast tillgänglig för privatpersoner med bygg- och rivningsavfall som inte 
har uppkommit inom yrkesmässig verksamhet. Maxtaxan avser högsta avgift 
per avfallstyp och tömningstillfälle som auktoriserade entreprenörer kan ta ut 
av kunden. 

 

Taxor för tilläggstjänster 
Vad gäller taxor för tilläggstjänster så har bolaget tagit hänsyn till förutsättningar att 
kunna hämta avfallet och hur tex, vikter och avstånd påverkar rutter och tidsåtgång 
samt hur stor avfallsmängd som uppstår.  

Exempel på tilläggstjänster: Dragavstånd, placeringstillägg, felsorteringsavgift, 
extrahämtning av kärl, avgift vid överfullt kärl, etc. 

Daniela Hammer 

VD, June Avfall & Miljö 
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§ 118 Överenskommelse mellan patientnämnden i 
Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet 
Diarienummer KS22/313 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Överenskommelse 
mellan Patientnämnden i Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan Patientnämnden 
Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner. Överenskommelsen 
innebär att: 

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att 
bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för 
patientnämnden. 

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den 
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs 
av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna 
omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med 
sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård enligt tandvårdslagen 
(1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län. 

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 
patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till 
vårdgivare och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den 
information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. 
Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan 
patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 
samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och 
hög patientsäkerhet. 

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 
anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och 
beslutas av Jönköpings läns kommuner. Överenskommelsen medför inga 
kostnader för kommunerna. 

31

BEN057
Textruta
Ärende 8



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 
23 

 

Justeras Expedierats 

 

Ärendet har behandlats av primärkommunalt samverkansorgan som 
rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta Överenskommelse 
mellan Patientnämnden i Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet (KSAU 2022-10-19 § 87). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Förvaltningsnamn  
 

 

 

      

Överenskommelse mellan 
patientnämnden, Region Jönköpings 
län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 

Bakgrund 
En överenskommelse har träffats mellan patientnämnden, Region i Jönköpings län 

och länets 13 kommuner som innebär att:  

1. Patientnämndens åtagande  
Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva 

patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål 

mot hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden.  

 

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och 

sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs av kommuner eller 

enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård 

enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region 

Jönköpings län.  

 

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter 

och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa 

besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att kunna 

ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar också att 

främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända 

sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för 

patienterna till vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till 

kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 

2. Kommunens ansvar  
Kommunen ska se till att dess invånare och berörda verksamheter i kommunen, 

samt att dess personal får information om patientnämndens verksamhet genom 

information på kommunens webbplats eller motsvarande samt i den allmänna 

kommuninformation som kan förekomma. Informationen om patientnämnden får 

utöver detta även ske på annat sätt.  
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3. Handläggning av ärenden  
Kommun och dess verksamhet samt tjänstepersoner ska vara patientnämnden 

behjälplig i sin handläggning av ärenden. Kommun samt tjänstepersoner ska 

snarast eller inom 4 veckor, och utan kostnad, ge patientnämnden den information 

och de svar som begärs som patientnämnden behöver för att fullgöra sina 

uppgifter. Detta gäller även med de privata aktörer som bedriver hälso- och 

sjukvård enligt avtal med kommunen.  

4. Redovisning och återkoppling   
Patientnämnden ska till kommunen årligen eller efter begäran redovisa de ärenden 

som patientnämnden handlagt i avidentifierat form. Patientnämnden ska till 

kommunen återföra dessa ärenden så att brister kan uppmärksammas, åtgärdas 

och förebyggas såväl på tjänstemannanivå som vid behov på politisk nivå. 

Kommunen ska informera patientnämnden om de åtgärder som vidtagits eller 

planeras vidtas i kommunen för att förhindra upprepning av det inträffade som 

föranlett ärendet.  

5. Kontaktperson/er och kontaktuppgifter  
Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för överenskommelsen. När 

part byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska detta skriftligen meddelas den 

andra parten. 

6. Försäkringsfrågor  
Kommunerna ska årligen hålla patientnämnden informerad om vilket 

försäkringsbolag som kommunen anlitar för patientförsäkringen samt vem som är 

kommunens kontaktperson i frågan. 

7. Giltighet för överenskommelse  
Denna överenskommelse gäller från och med den dag då Region Jönköpings län 

och respektive kommun godkänt överenskommelsen till och med den 31 

december 2026. Överenskommelsen löper fyra år i taget räknat från den 1 januari 

efter det år allmänna val hållits i landet om det inte sägs upp senast 6 månader 

före nästa mandatperiod. 

8. Förändringar i överenskommelsen  
Uppkommer för endera parten väsentliga förändringar i förutsättningarna för 

överenskommelsen, exempelvis ändringar i lagstiftningen, är parterna berättigade 

att begära förhandling om ändringar i överenskommelsen som är direkt påkallade 

härav. Förslag till förändring eller uppsägning av detta avtal kan väckas av endera 

parten och ska skriftligen tillställas den andra parten. Ärenden som aktualiserats 

och inte hinner slutföras under eventuell uppsägningstid ska fullföljas av 

patientnämnden. 

9. Parternas godkännande  
Överenskommelsen gäller under förutsättning av Region Jönköpings län och 

kommunernas godkännande.  
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Jönköping den 2022- xx-xx  

 

     

För Patientnämnden i Region Jönköping      

 

 

………………………………….  

Patientnämndens ordförande    

      

  

För Aneby kommun 2022-xx-xx   För Eksjö kommun 2022-xx-xx       

 

   

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

  

 

För Gislaved kommun 2022-xx-xx För Gnosjö kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

   

 

För Habo kommun 2022-xx-xx För Jönköping kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

För Mullsjö kommun 2022-xx-xx För Nässjö kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 
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2022-06-27 RJL 2022/1712 

 
 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

För Sävsjö kommun 2022-xx-xx För Tranås kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

                

 

För Vaggeryd kommun 2022-xx-xx  För Vetlanda kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Underskrift   Underskrift 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

För Värnamo kommun 2022-xx-xx 

 

 

…………………………………. 

Underskrift  

 

 

…………………………………. 

Namnförtydligande 
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'J-. 7i hi,=',so  -xoxxiux
j,'vi  Kommunkansliet

hx.  2022 -10- 3 1

Dnr.............

Jag väl härmed  avsäga  mig  alla mina  uppdrag  i

kommunen

Ort  och datum

2022-10-31

Underskrift Namnförtydligande

Av,,e)el.E,c=a  Hozseh
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BEN057
Textruta
Ärende 9



Hgbo  2022-11-08 bt  2022 -11- 0 8

Avsägelse

Härmed  avsäger  jag  mig  uppdraget  som  ersättare  i kommunfullmäktige.
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