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§ 80 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. 

_____ 
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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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§ 88 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 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. 

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 5 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 

I skrivelse daterad 2022-10-13 föreslår kommunledningsförvaltningen 
att  kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag att avslå motionen. 

_____ 
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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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§ 89 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. 

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. 

_____ 
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§ 81 VA-plan - delplan dagvattenplan, antagande 
Diarienummer KS21/103 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till VA-plan - dagvattenplan. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommuns vatten- och avloppsplan består av ett huvuddokument 
-  VA-plan – samt fem mer detaljerade delplaner som ska utgöra stöd för 
tjänstemännen i deras arbete. Dagvattenplanen är en av de fem 
delplanerna.  

Dagvattenplanen innehåller principer för hur dagvatten ska anpassas och 
hanteras i den fysiska planeringen. Dagvattenplanen belyser 
dagvattenfrågan i alla delar i samhällsbyggnadsprocessen och förtydligar 
ansvarsfördelning mellan berörda förvaltningar och aktörer i Habo 
kommun. Dagvattenplanens bilagor består bland annat av checklistor för 
dagvattenutredningar, planprocesser och nybyggnation. Dessa checklistor 
kan användas som stöd för kommunens interna och externa arbete.  

Dagvattenplanen är en del av kommunens strategiska VA-planering som 
anger hur Habo kommun ska agera på bästa sätt, givet de förutsättningar 
som finns i kommunen för att uppnå målet om en vattenförsörjning och 
avloppshantering som är hållbar för framtiden ur ett klimatmässigt, socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. De åtgärdsförslag som finns i 
dagvattenplanen grundas på de ställningstaganden som finns i det politiskt 
beslutade dokumentet Vision och strategi 2030 och som ska leda Habo 
kommuns arbete att nå visionen för vattenförsörjning och avloppshantering 
2030.  

Dagvattenplanen har tagits fram med utgångspunkten i de tidigare 
utformade dokumenten Nulägesbeskrivning, Klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning, Vägledning för kommunal VA-planering (Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2014:1) samt Vision och strategi 2030. 

Hänsyn har tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med utgångspunkt i 
vattendirektivet som styr Sveriges vattenförvaltning. Även de regionala 
åtgärdsprogrammen för miljömålen är relevanta i de delar som berör 
vattenförsörjning och avloppshantering. 

Arbetet med att ta fram dagvattenplanen har skett stegvis och i nära 
samspel med översiktsplanen för att möta kommunens eget behov av 
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underlag för utveckling. Framtagande av dokumentet har skett genom 
förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
dagvattenhantering går hand i hand med samhällsutveckling samt miljö- 
och hälsomässig nytta. Dagvattenplanen blir också ett redskap att uppfylla 
en rad av de krav som ställts i lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. 

Dagvattenplanen har remitterats till miljönämnden och byggnadsnämnden. 
Båda nämnderna ställer sig positiva till planen. De revideringar som har 
genomförts i planen efter remissförfarandet är av redaktionell karaktär. 

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2022-10-14 att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till VA-plan - dagvattenplan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag. 

_____  
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§ 82 VA-plan - delplan vattenförsörjningsplan, 
antagande 
Diarienummer KS21/103 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till VA-plan -
vattenförsörjningsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommuns vatten- och avloppsplan består av ett huvuddokument 
-  VA-plan –  samt fem mer detaljerade delplaner som ska utgöra stöd för 
tjänstemännen i deras arbete. Vattenförsörjningsplanen är en av de fem 
delplanerna.  

Vattenförsörjningsplanen beskriver vattenanvändningen och 
vattentillgången idag och i framtiden, och bedömning av risker samt 
förslag på åtgärder för att klimatanpassa och trygga vattenförsörjningen för 
kommande generationer. Planen ska utgöra underlag vid kommunens och 
verksamheters långsiktiga strategiska beslut samt även påverka hur 
allmänheten agerar kring vattenanvändning. Med stöd av 
Vattenförsörjningsplanens kartläggning och bedömning av kommunens 
vattentillgång och vattenanvändning skapas en hållbar och välgrundad 
planering av vattenförsörjning för kommunens invånare.  

Vattenförsörjningsplanen är en del av kommunens strategiska VA-
planering som anger hur Habo kommun ska agera på bästa sätt, givet de 
förutsättningar som finns i kommunen för att uppnå målet om en 
vattenförsörjning och avloppshantering som är hållbar för framtiden ur ett 
klimatmässigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. De 
åtgärdsförslag som finns i Vattenförsörjningsplanen grundas på de 
ställningstaganden som finns i det politiskt beslutade dokumentet Vision 
och strategi 2030 och som ska leda Habo kommuns arbete att nå visionen 
för vattenförsörjning och avloppshantering 2030.  

Vattenförsörjningsplanen har tagits fram med utgångspunkten i de tidigare 
utformade dokumenten Nulägesbeskrivning, Klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning, Vägledning för kommunal VA-planering (Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2014:1) och Vision och strategi 2030. 
Hänsyn har tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med utgångspunkt i 
vattendirektivet som styr Sveriges vattenförvaltning. Även de regionala 
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åtgärdsprogrammen för miljömålen är relevanta i de delar som berör 
vattenförsörjning och avloppshantering. 

Arbetet med att ta fram vattenförsörjningsplanen har skett stegvis och i 
nära samspel med översiktsplanen med huvudsyfte att möta kommunens 
eget behov av underlag för utveckling. Framtagande av dokumentet har 
skett genom förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
vattenförsörjning  går hand i hand med samhällsutveckling samt miljö- och 
hälsomässig nytta. Vattenförsörjningsplanen blir också ett redskap att 
uppfylla en rad av de krav som ställts i lagstiftning, myndighetsbeslut och 
miljömål. 

Vattenförsörjningsplanen har remitterats till miljönämnden och 
byggnadsnämnden. Båda nämnderna ställer sig positiva till planen. De 
redigeringar som har genomförts i planen efter remissförfarandet är av 
redaktionell karaktär. 

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2022-10-14 att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till VA-plan - 
vattenförsörjningsplan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag. 

_____  
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§ 83 Svar på medborgarförslag om att förse spängerna 
i naturskyddsområdet mellan Spinnet och 
Kråkeryd med halkskydd 
Diarienummer KS21/320 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att förse spängerna i naturskyddsområdet mellan 
Spinnet och Kråkeryd med halkskydd. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen bör 
förse spängerna som finns i naturskyddsområdet mellan Spinnet och 
Kråkeryd med nät för att minska risken för halka. Området är ett 
naturområde med naturstigar blandat med spänger på delar av sträckan. 

Länsstyrelsen har under våren informerat om möjligheterna till att söka 
skötselbidrag för naturreservat vilket nu har gjorts och bidrag har beviljats. 
Det beviljade bidraget täcker stora delar av kostnaderna för att förse 
spängerna med halkskydd samt en del andra mindre justeringar för att 
förbättra tillgängligheten. 

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2022-10-14 att 
kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att förse spängerna i naturskyddsområdet mellan 
Spinnet och Kråkeryd med halkskydd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Hans Jarstig (KD) och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till tekniska 
förvaltningens förslag. 

_____  
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Habo  2021-11-04

Till  Habo  kommun!
,bx. 2021 -11- 1 0

Medborgarförslag!

Kommunen  har  en fantastisk  natur.  Naturskyddsområdet  mellan

Spinnet  och  Kråkeryd  (skyttebanan)  saknar  motstycke.

Vi  är många  som  vill  utnyttja  möjligheten  till  motion  just  där. Men  vid

regn  och frost  blir  spångarna  hala.  På andra  orter,  t. ex iMullsjö,  har

man  försett  dem  med  nät. Jag och  många  andra  önskar  att man  även  i

Habo  underlättar  för  oss att i alla  väder  kunna  använda  vår  natur.

Ingrid  Losenborg,  Fasangatan  5, 56633  Habo
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§ 84 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. 

I skrivelse daterad 2022-10-06 föreslår June Avfall & Miljö AB att 
kommunfullmäktige antar 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 föreslår June Avfall & Miljö AB att kommunstyrelsen beslutar att 
genomförandet av Avfallsplan 2023-2026 inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Någon strategisk miljöbedömning behöver 
därför inte göras. 

21



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-19 

Sida 
11 

 

Justeras Expedierats 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Hans Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Anders Rickman (L) yrkar 
bifall till June Avfall & Miljö AB:s förslag. 

_____  
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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. 

Si
gn

at
ur

e 
re

fe
re

nc
e:

 d
77

c4
3e

b-
90

19
-4

6a
d-

b1
9f

-4
17

a4
66

95
90

4 

26



June Avfall & Miljö AB 
Styrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-29 

 

§ 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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§ 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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§ 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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-19 

Sida 
12 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 85 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.  

June Avfall & Miljö AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
avfallstaxa 2023 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit 
fram. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till June Avfall & Miljö AB:s förslag. 

_____  
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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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Foto sidorna 1, 11, 23 och 33: Patrik Svedberg.
Foto sidorna 45 och 57: Lena Andersson.
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Allmänna bestämmelser
June Avfall & Miljö AB (nedan kallat bolaget) har på uppdrag av 
kommunfullmäktige, ansvar för den kommunala avfallshanteringen i de 
tre kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö�

I kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö ska hushållsavfall (kommunalt avfall) och 
kommunalt avfall annan verksamhet, samlas in, tas emot, borttransporteras och behand-
las genom June Avfall & Miljö. Avgift för detta får tas ut enligt 27 kap 4–6 § miljöbalken 
(1998:808). Avgiften ska betalas till bolaget. 
Alla kommuner har rätt att ta ut avgifter för avfallshantering om de har en avfallstaxa som 
beskriver avgifterna. Denna avfallstaxa, som gäller för kommunerna Jönköping, Habo och 
Mullsjö, är miljöstyrande för att uppmuntra till återanvändning, återvinning eller annan 
miljöriktig avfallshantering.
Ytterligare bestämmelser för kommunernas avfallshantering finns i miljöbalken, avfallsför-
ordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i ”Föreskrifter för 
avfallshantering – Jönköping, Habo och Mullsjös kommuner” som antagits av kommun-
fullmäktige i de tre kommunerna.

Betalningsansvar 
Varje fastighetsinnehavare som producerar hushållsavfall, eller hushållsliknande avfall (så 
kallat kommunalt avfall), ska teckna abonnemang för sin avfallshantering och betala avgift 
enligt denna avfallstaxa. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavare med 
fastighetsinnehavarens och bolagets medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos 
fastighetsinnehavaren och bolaget har rätt att kräva betalning från fastighetsinnehavaren om 
nyttjanderättshavaren inte betalar.

Avgiftens utformning
Avfallstaxan består av två delar; en fast avgift och en rörlig avgift. Avgiften ska vara årlig 
eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfällen kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle.

Fast avgift
Den fasta avgiften tas ut från alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att 
hushållsavfall och hushållsliknande avfall uppstår eller kan uppstå. Den fasta avgiften för 
hushåll finansierar bolagets sortergårdsverksamhet, administration, information med mera 
och fördelas på de olika nedanstående kategorierna efter bedömt nyttjande.
Avgiften tas ut från kategorierna; småhus, fritidshus, alla lägenheter i flerbostadshus samt 
verksamheter. 
I de fall då två eller fler hushåll delar på ett eller flera avfallskärl, utgår fast avgift för varje 
hushåll. I de fall det finns flera hushåll på en fastighet får varje hushåll en fast avgift.
Fast avgift betalas även vid uppehåll i tömning och för bostäder som ska eller håller på att 
renoveras.
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Rörlig avgift
Den rörliga avgiften beror på vilket abonnemang som valts och täcker tömnings- och be-
handlingskostnaderna.
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare delar på ett eller flera avfallskärl delar fastig-
hetsinnehavarna på den rörliga avgiften. 

Debitering
Helårsabonnemang
Småhus, flerbostadshus och verksamheter debiteras avgiften tre gånger per år. 
Tömning av slam från enskild avloppsanläggning debiteras avgiften månaden därpå. 
Hämtning av latrin debiteras avgiften tre gånger per år vid helårsabonnemang.

Sommarabonnemang
För fritidshus och sommarverksamheter debiteras avgiften i augusti. 

Försenad betalning
Dröjsmålsränta tillkommer vid försenad betalning enligt 6 § räntelagen.

Reklamation vid utebliven tömning
Utebliven tömning ska snarast anmälas skriftligt eller via telefon till June Avfall & Miljö. 
Tömning sker därefter så fort som möjligt. Tjänst som inte utförts innan nästa ordinarie 
tömningstillfälle kan medföra rätt till ersättning för utebliven tjänst. Anspråk på ersättning 
ska vara skriftligt och skickas till bolaget.

Uppehåll
Uppehåll i tömning av hushållsavfall
Uppehåll i tömning av hushållsavfall beviljas av June Avfall & Miljö för en period av minst 
tre månader och som längst ett år. Skriftligt meddelande ska lämnas till bolaget senast fyra 
veckor innan uppehållets början. Vid längre, eller flera på varandra följande uppehåll, sök 
dispens hos miljökontoret i respektive kommun. Se 39 § ”Föreskrifter för avfallshantering 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”.
För fritidshus beviljas uppehåll endast för hel säsong, det vill säga maj–september.
Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i tömningen.

Utsträckt intervall för tömning av slam/eget omhändertagande 
av slam från enskilda avloppsanläggningar
Hushåll kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall av slam eller om eget omhänder 
 tagande av slam från enskild avloppsanläggning hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i 
Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Om ansökan 
beviljas befrias hushållet från bolagets avgifter för slamtömning under den aktuella perio-
den. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningsintervallet anpassas till anläggning-
ens behov.
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Vid ändrade ägar- och tömningsförhållanden
Ändrade förhållanden såsom försäljning av fastighet, ägarbyte, ändring av abonnemang 
eller liknande ska snarast anmälas till June Avfall & Miljö av den som är betalningsansvarig. 
Förändrad avgift, på grund av ovanstående, gäller när ändringen genomförts. Byte och hem-
tagning av kärl kan beställas via bolagets kundtjänst. 
Fastighetsinnehavare som låter bli att anmäla en ändring som skulle inneburit högre avgift, 
faktureras den högre avgiften retroaktivt.

Speciella tjänster och undantag
För speciella tjänster, när June Avfall & Miljö måste frångå ordinarie rutiner eller där för-
hållandena avviker från vad som är normalt, beslutar bolaget om avgift baserat på självkost-
nadspris. Med normala förhållanden avses de förhållanden då bolagets ordinarie fordon kan 
användas och goda arbetsmiljöförhållanden råder.

Hänvisningar
De paragrafer som detta dokument hänvisar till finns i ”Föreskrifter för avfallshantering 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”.

Ikraftträdande
Taxan träder i kraft 2023-01-01.

Definitioner
Abonnemang
Abonnemang innebär regelbunden tömning av avfall med ett bestämt intervall. 

Bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad 
eller rivning av byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård.
Enligt lagstiftningen ska bygg- och rivningsavfall sorteras i minst sex fraktioner; trä, mine-
raler (t.ex. betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips på den plats 
där avfallet uppstått. 
Endast bygg- och rivningsavfall som uppstått i icke-yrkesmässig verksamhet (det vill säga 
utförts av dig som privatperson) ingår i kommunens ansvar att samla in eller omhänderta.
Bygg- och rivningsavfall som uppstått i yrkesmässig verksamhet (oavsett om avfallet upp-
stått i småhus, fritidshus, flerbostadshus eller inom företag/verksamhet) ingår inte i kom-
munens ansvar att samla in eller omhänderta men kan lämnas till våra sortergårdar mot en 
avgift.

Delat abonnemang
Delat abonnemang innebär att upp till tre närliggande fastigheter använder gemensamt kärl 
för sitt hushållsavfall. Fastighetsinnehavarna delar på den rörliga avgiften för abonnemanget 
men betalar var sin fast avgift. 
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Dragavstånd 
Med dragavstånd menas avståndet mellan kärl och tömningsfordonets uppställningsplats, 
det vill säga den sträcka som sophämtaren drar eller skjuter kärlet.

Enskild avloppsanläggning
På platser där det kommunala vatten- och avloppssystemet inte är utbyggt måste fastighets-
innehavaren själv ordna en avloppsanläggning, så kallad enskild avloppsanläggning.
Tömning av slam sker i slambrunn, i sluten tank eller i minireningsverk. 

Extratömning av kärl, så kallad budning
Beställning av tömning av kärl, vilken sker utöver ordinarie tömning.

Farbar väg
Med farbar väg menas att en transportväg bland annat ska ha; fri sikt, hållas fri från växtlig-
het och andra hinder, röjas från snö och hållas halkfri så att tömning kan utföras.
June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av farbar väg.
Se även 24 § i ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”.

Farligt avfall
Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall. Det får inte 
hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet. Exempel på farligt avfall 
är färgrester, nagellack, bekämpningsmedel, motorolja, lösningsmedel med mera. Privat-
personer ska lämna farligt avfall på en sortergård medan verksamheter hänvisas till privata 
entreprenörer. 

Fastighetsinnehavare
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. 

Felsortering
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” 
framgår hur avfall ska sorteras. Om avfallet inte är sorterat enligt dessa föreskrifter kan 
felsorteringsavgift debiteras.

Flerbostadshus
Med flerbostadshus avses bostadshus med tre lägenheter eller fler. 

Fritidshus
Fritidshus är fastigheter som endast har behov av tömning av hushållsavfall viss del av året. 

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning
Framkörningsavgift, så kallad bomkörning, tas ut när vår slambil besökt slambrunn, sluten 
tank eller minireningsverk utan att kunna tömma på grund av hinder eller brister som upp-
stått på grund av att fastighetsägaren inte har uppfyllt sitt ansvar. Avgiften tas till exempel ut 
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vid utebliven avbokning, när chauffören inte kunnat hitta anläggningen på grund av att den 
inte varit tillräckligt uppmärkt eller när brunnslocket är för tungt.

Grovavfall
Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
kärl. Till grovavfall räknas bland annat möbler som är trasiga och inte kan ges bort, rester 
från renoveringar hos privatpersoner, trämaterial med mera. 

Hushållsavfall
Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll. Exempel på hushållsavfall är 
matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, blöjor, latrin och slam från enskilda avlopp 
samt skrymmande avfall som trasiga möbler, cyklar och liknande föremål. Med hushållslik-
nande avfall menas avfall som kommer från andra källor än hushåll men som liknar det 
avfall som uppstår i ett hushåll. Exempel på hushållslikande avfall är avfall från lunchrum/
personal¬matsalar, städsopor, avfall från restauranger och kaféer. Även avfall från tillfälliga 
boenden som hotell, campingplatser och gästhamnar räknas som hushållsliknande avfall. 

Kommunalt avfall
Efter en ändring av avfallslagstiftningen ersätter begreppen kommunalt avfall eller avfall 
under kommunens ansvar, begreppen hushållsavfall och hushållsliknande avfall (enligt 15 
kapitlet i miljöbalken). I detta dokument används dock fortfarande begreppen hushållsav-
fall och hushållsliknande avfall, synonymt med begreppet kommunalt avfall.

Kärl och djupbehållare
Kärl och djupbehållare är behållare för avfall. Kärl ingår i abonnemangen och tillhandahålls 
av June Avfall & Miljö. Djupbehållare anskaffas, ägs, underhålls och installeras av fastig-
hetsinnehavaren. June Avfall & Miljö ansvarar för tömning av avfall.

Lägenhet
Med lägenhet menas minst ett rum med kök/kokvrå och med möjlighet till matlagning. 
Det innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter.

Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehava-
re, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet till exempel genom arrende. 

Placeringstillägg
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per 
kärl och år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från 
sopbilens uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av 
tillämpning av placeringstillägg.
Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exem-
pel på när kärl är svårtillgängligt placerade.
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar. 
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Producentansvar
Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för kostnaderna att samla in och ta 
hand om uttjänta produkter. I Sverige har vi ett lagstiftat producentansvar på batterier, 
bilar, däck, elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar 
och läkemedel. 

Returpapper
Med ”returpapper” avses definitionen i Avfallsförordningen, det vill säga kommunalt avfall 
som består av tidningar eller tidningspapper. Tidningar definieras som tidningar, tidskrif-
ter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper. Tidningspapper definieras 
som papper som tidningar trycks på. Den 1 januari 2022 upphörde producentansvaret för 
returpappe. Då övertog June Avfall & Miljö ansvaret för insamlingen i Habo, Jönköping 
och Mullsjö kommuner.

Samfällighetsförening
En samfällighetsförening är en juridisk person, där ägarna till de fastigheter som ingår i för-
eningen är medlemmar. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av en gemensam 
anläggning för avfallshantering, ersätter fastighetsinnehavarens betalningsansvar för avgifter 
enligt denna avfallstaxa. 

Samordnad tömning
Gemensam tömningsplats där kärl från flera fastigheter är samlade.

Slam
Med slam menas i det här dokumentet; slam från slambrunnar, minireningsverk och sla-
mavskiljare samt toalettvatten från slutna tankar. Slam räknas som hushållsavfall. 

Slangdragning, slam
Slangdragning kallas den sträcka som chauffören drar slang mellan avloppsanläggningen 
och slambilen.

Småhus
Med småhus avses bostadshus med 1–2 hushåll. Vanliga typer av småhus är villa, radhus 
och kedjehus. 

Verksamhet
Övriga platser än hushåll där hushållsavfall eller hushållsliknande avfall uppstår definieras 
som verksamhet, till exempel sjukhus, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt 
verksamheter som har någon form av personalutrymme, toaletter eller samlingslokal.

Ytterligare definitioner
Ytterligare definitioner finns i ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mull-
sjö kommuner”.
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Småhus 2023 års taxa
Småhus är en byggnad avsedd som permanent bostad för 
en eller två hushåll, som taxeras som småhus, det vill säga 
friliggande villor, radhus och kedjehus�

Samtliga avgifter för småhus är inklusive moms�
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Abonnemang för småhus
Fastighetsnära insamling, FNI
Varje småhusägare får två kärl på sin tomt. I kärl 1 finns fyra fack; matavfall, restavfall, 
tidningar och färgat glas. I kärl 2 finns fyra fack; pappersförpackningar, plastförpackningar, 
ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. Kärl 1 töms varannan vecka medan 
kärl 2 töms var fjärde vecka.
Utöver de två kärlen ingår tre behållare för inomhusbruk varav
• en för mjukplast, så kallad minimizer
• en för lampor och batterier (förvaras inomhus till dess att den behöver tömmas, då pla-

ceras den i avsedda hål på valfritt kärl)
• en för matavfallspåsen
Hushållen ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner. Farligt 
avfall ska lämnas till en sortergård.

Sortera mat- och restavfall, SM
I abonnemanget Sortera mat- och restavfall ingår ett kärl med två fack; ett för matavfall och 
ett för restavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) lämnas till 
en återvinningsstation. Farligt avfall lämnas till en sortergård. Kärlet töms varannan vecka. 
Hushållen ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner.

Hemkompostera
I abonnemanget Hemkompostera ingår ett kärl för restavfall. Allt matavfall ska sorteras ut 
och läggas i hushållets egen kompost. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall 
eller plast) ska lämnas till en återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård.
Innan abonnemanget kan tecknas ska hushållet anmäla sin planerade hemkompostering till 
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och 
Mullsjö kommuner. 
Hushåll som komposterar allt sitt matavfall kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall för 
restavfallet från varannan till var fjärde vecka – efter anmälan till Miljö- och hälsoskydds-
kontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. 
Medgivandet för utsträckt hämtningsintervall kan återkallas för hushåll som lägger matav-
fall i restavfallet.

Osorterat mat- och restavfall
Abonnemanget Osorterat mat- och restavfall innebär att matavfallet läggs i samma kärl som 
restavfallet. Tömning sker varannan vecka. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, 
metall eller plast) ska lämnas till en återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en 
sorter gård. Eftersom detta abonnemang är sämst för miljön ger det högst avgift då June 
Avfall & Miljö har en miljöstyrande taxa.
Från och med 2024 blir utsortering av matavfall obligatoriskt. Abonnemanget kan därför 
inte nytecknas.
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Avfallstaxor för småhus 
Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostna-
derna för avfallshantering. Faktura för avgiften skickas tre gånger per år.
Med dragavstånd menas avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och kärlet. 
Avståndet påverkar den rörliga avgiften. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 meter 
inte tillåtet.
Samtliga priser för småhus inkluderar moms.

Fast avgift
Den fasta avgiften för småhus, år 2023, är 1 285 kronor. 

Rörlig avgift

Fastighetsnära insamling, FNI, kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms 
var fjärde vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

2 x 370 liter 1 930 kr 2 510 kr 3 090 kr
2 x 660 liter 3 690 kr 4 850 kr 6 010 kr

Sortera mat- och restavfall, SM, tömning varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

370 liter 2 fack 2 200 kr 2 760 kr 3 310 kr

Hemkompostera, restavfall med tömning varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 2 280 kr 2 850 kr 3 410 kr
190 liter 2 470 kr 3 040 kr 3 600 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas.

Hemkompostera, restavfall med tömning var fjärde vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 1 800 kr 2 090 kr 2 370 kr
190 liter 1 930 kr 2 220 kr 2 500 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas.
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Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 4 780 kr 5 460 kr 6 150 kr

190 liter* 5 230 kr 5 910 kr 6 600 kr

370 liter* 7 410 kr 8 270 kr 9 130 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas. 
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Tilläggstjänster och avgifter för småhus 
Tilläggstjänsterna beställs via June Avfall & Miljös kundtjänst eller via ”Mina sidor” på 
www.juneavfall.se
Nedanstående priser är inklusive moms.

Extrakärl för restavfall
För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang för extra 
restavfallskärl tecknas i kombination med abonnemangen Fastighetsnära insamling och 
Sortera mat- och restavfall. Kärlet töms i samband med ordinarie tömning varannan vecka.

Avgift för extrakärl

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 950 kr 1 520 kr 2 080 kr

370 liter 2 190 kr 2 900 kr 3 610 kr

Leverans, byte och hämtning av kärl
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nytecknande eller uppsägning av abonnemang.
Avgift tillkommer.

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl

Tjänst Pris/tillfälle

Leverans/byte/hämtning 200 kr

Extratömning av kärl
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som 
ingår i ordinarie abonnemang. Hushåll kan ha behov av extratömning vid enstaka eller flera 
tillfällen per år då det uppstår större mängd avfall än vanligt eller om hushållet inte ställt ut 
sitt kärl vid planerat tömningstillfälle.
Avgift tillkommer.

Avgift för extratömning av kärl

Kärlstorlek Pris/kärl/tillfälle

190 liter (eller mindre) 
370 liter, SM 
370 liter, FNI

300 kr

Övriga kärl 350 kr

Felsortering
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
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tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, 
fler än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut. Se nedan.
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur 
avfall ska sorteras.

Avgift för felsortering

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Felsorteringsavgift 300 kr

Felsorteringsavgift vid upp-
repad felsortering

1 000 kr

Överfullt kärl
När avfallet överstiger kärlets övre kant och locket inte kan stängas, är kärlet överfullt. Av-
gift för överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle.

Avgift för överfullt kärl

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Avgift för överfullt kärl 300 kr

Placeringstillägg 
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per 
kärl och år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från 
sopbilens uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av 
tillämpning av placeringstillägg.
Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är 
exempel på när kärl är svårtillgängligt placerade.

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar. 

Avgift för placeringstillägg

Tömningsfrekvenser Pris/kärl/år

Var fjärde vecka 1 280 kr

Varannan vecka 2 550 kr

Trädgårdsavfall
Privatpersoner kan lämna trädgårdsavfall till en sortergård, utan avgift. Det finns också möj-
lighet att teckna ett abonnemang där kärlet med trädgårdsavfall ska placeras, max 3 meter 
från tömningsfordonets uppställningsplats. Kärlet töms varannan vecka under veckorna 
16–45, sammanlagt 15 gånger. Avgift tillkommer.
Tjänsten gäller, tillsvidare, endast i Jönköpings kommun.
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Avgift för kärl med trädgårdsavfall

Kärlstorlek Pris/kärl/säsong

190 liter 730 kr

370 liter 860 kr

Hämtning av bygg-, rivnings- och grovavfall
Du som renoverar, bygger om eller river hemma kan lämna avfallet till våra sortergårdar 
eller beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall från din fastighet. Detta gäller enbart när 
arbetet utförts av dig som privatperson, inte när du anlitat ett företag/hantverkare.
Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in via 
kärl. Till grovavfall räknas bland annat trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor 
med mera. Grovavfall kan du kostnadsfritt lämna till våra sortergårdar eller mot en avgift få 
hämtat vid fastighetsgränsen.
För hämtning av bygg-, rivnings- och grovavfall har June Avfall & Miljö auktoriserat ett 
antal privata entreprenörer. En lista över auktoriserade entreprenörer finns på juneavfall.se/
godkanda-avfallsentreprenorer. För hämtning tar du kontakt med en av dessa entreprenörer. 
Entreprenören bestämmer avgiften för tjänsten men denna får inte överskrida vår maxtaxa. 
Avgiften består av transportavgifter för utställning och hemtagning av container/kärl, hyra 
av container/kärl och behandlingsavgifter för aktuella avfallsslag. 

Maxtaxor för hämtning av bygg-, rivnings- och grovavfall

Transportavgift: uppställning och hemtagning Pris/tillfälle

Container 4 000 kr

Kärl 190–660 liter 1 700 kr

Hyra per dygn Pris

Container 65 kr

Kärl 190–660 liter 11 kr

Transportavgift kranbil Pris/timme

Kranbil, transport och eventuell lastning hos kund 2 100 kr

Kranbil, hämtning av storsäck 2 100 kr

Storlek storsäck Pris/styck

Storsäck 500 liter* 165 kr

Storsäck 1 000 liter* 220 kr

Avgift för utkörning kan tillkomma om kunden inte hämtar sin säck.
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Behandlingsavgifter för olika bygg- och rivningsmaterial Pris/ton

Asbest 2 750 kr

Gips 1 550 kr

Glas 1 100 kr

Isolering 1 850 kr

Metall 0 kr

Mineral – enbart betong, tegel, klinker, keramik eller sten 1 650 kr

Osorterad fraktion, inklusive eftersortering 2 400 kr

Plast 1 450 kr

Tryckimpregnerat trä 2 400 kr

Träavfall, ej tryckimprenerat trä 450 kr

Behandlingsavgifter för grovavfall Pris/ton

Grovavfall 2 400 kr

Hämtning av farligt avfall

Farligt avfall (till exempel prylar med sladd eller batteri, färg, lim, sprayburkar, lösningsme-
del, rengöringsmedel, biltillbehör, bekämpningsmedel, kosmetika) kan du som privatperson 
kostnadsfritt lämna till våra sortergårdar eller mot en avgift få hämtat vid fastighetsgränsen.
För hämtning av farligt avfall och elavfall har June Avfall & Miljö upphandlat en privat 
entreprenör, JRAB. För hämtning tar du kontakt med JRAB. 

När du beställer hämtning får det farliga avfallet väga upp till 10 kg. Volymen ska rymmas 
i motsvarande två större papperskassar. Samma vikt gäller för elavfall. Det är viktigt att du 
förpackar avfallet för att undvika läckage. Du måste även märka upp avfallet så att entrepre-
nören vet vad det innehåller.

Som fastighetsägare ansvarar du för avfallet till dess att entreprenören har hämtat det. Kom 
ihåg att hålla det utom räckhåll för barn och djur.

Har du skrymmande elavfall, till exempel kyl, frys, diskmaskin eller tv-apparater, kan du 
beställa hämtning av skrymmande elavfall.

Personer med funktionsnedsättning, som är berättigade färdtjänst, har rätt till fri hämtning 
av farligt avfall vid dörren vid maximalt två tillfällen per kalenderår.

Hämtningsavgifter Pris/tillfälle

Farligt avfall och elavfall vid fastighetsgräns 370 kr

Skrymmande elavfall vid fastighetsgräns 250 kr

Skrymmande elavfall i fastighet 750 kr

Skrymmande elavfall som kräver hantering av två personer 750 kr
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Slam

Enskilda avloppsanläggningar som slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk, ska 
enligt gällande lagstiftning, tömmas på slam minst en gång per år. Miljö- och hälsoskydds-
kontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner 
kan, efter ansökan, bevilja undantag.

Avgift för tömning av avloppsslam baseras på anläggningens volym. Du som brukar ha flera 
tömningar per år behöver meddela oss om antalet tömningar kommer att förändras näst-
kommande år. Informationen behöver vi senast den 30 november. 

För slangdragning som överstiger 10 meter tillkommer extra avgift. Slangdragning räknas 
mellan slambilens uppställningsplats och anläggningen som ska tömmas. June Avfall & 
Miljö avgör eventuellt behov av slangdragning. Brunnslock som måste lyftas får väga max 
15 kg och ska kunna öppnas av en person. Om brunnen eller tanken öppnas genom att 
locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg.
Alla avgifter faktureras när tjänsten är utförd.

Avgift för regelbunden slamtömning av enskilda avloppsanläggningar

Anläggningens volym Pris/tillfälle/avloppsanläggning

Upp till 1,5 m3 880 kr 

1,6–4 m3 1 370 kr

4,1–7 m3 2 010 kr 

Över 7 m3 360 kr/m3

Avgift för slangdragning
Slangdragning som överstiger 10 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall. 
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren. 

Tjänst Pris/tillfälle/avloppsanläggning

Slangdragning, längre än 10 meter 190 kr/10 meter 

Avgift för extra slamtömning

Tjänst Pris/tillfälle

Extra slamtömning inom fem arbetsdagar 980 kr 
+ ordinarie tömningsavgift

 Avgift för akut slamtömning

Tjänst Pris/tillfälle

Akut slamtömning inom 24 timmar 3 420 kr 
+ ordinarie tömningsavgift
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Tjänst Pris/tillfälle

Jourtillägg, vardagar mellan 
kl 16:00–07:00, samt helger

3 060 kronor 

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning

Tjänst Pris/tillfälle

Framkörningsavgift 660 kr

 Avgift för spolbil

Tjänst Pris/timme

Spolning vid slamtömning 1 500 kr

Telefonavisering innan tömning
Vi ringer dig som behöver veta vid vilken tidpunkt vi planerar att tömma din anläggning, 
till exempel om du ska flytta på djur eller fordon inför tömningen.

Tjänst Pris

Telefonavisering 200 kr

Avbokningsavgift 
Planerad slamtömning ska avbokas senast två veckor innan aviserad tömningsvecka.
Vid senare avbokning tillkommer nedanstående avgift. 

Tjänst Pris

Sen avbokning 660 kr

Latrin
Tjänsten latrin kan användas av hushåll som saknar kommunalt eller enskilt avlopp. I abon-
nemanget ingår latrinkärl (för uppsamling av urin, avföring och toalettpapper). Vid hämt-
ning ska kärlet vara förslutet med lock och får väga max 15 kilo. Hämtning sker vid farbar 
väg. Latrinkärlet hämtas varannan eller var fjärde vecka. Vid extrahämtning tillkommer 
avgift. Avgiftsdebitering för hämtning av latrin sker tre gånger per år.

Avgift för hämtning av latrinkärl

Hämtningsintervall Pris/år

Var fjärde vecka 7 950 kr

Varannan vecka 13 000 kr

 Avgift för extrahämtning av latrin

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Extrahämtning av latrin 600 kr
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Övrig information för småhus
Delat abonnemang
Delat abonnemang innebär att upp till tre närliggande fastigheter använder gemensamt kärl 
för sitt hushållsavfall. Fastighetsinnehavarna delar på den rörliga avgiften för abonnemanget 
men betalar varsin fast avgift. Fastighetsinnehavarna ansöker om delat abonnemang hos 
June Avfall & Miljös kundtjänst.

Samfällighetsförening – rabatt
För samfällighetsföreningar med småhus, som har gemensamt tömningsställe för hushållsav-
fall, gäller den fasta avgiften för småhus och den rörliga avgiften för flerbostadshus. Hushål-
len i föreningen får 265 kr (exklusive moms) i årlig rabatt, på den fasta avgiften. För att få 
rabatten krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalningsansvarig.

Småhus med samordnad tömning – rabatt
Varje hushåll, som av bolaget uppmanas att samordna tömning på grund av svårigheter vid 
tömning intill fastigheten, får 325 kronor i rabatt på den fasta avgiften per hushåll och år.
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Fritidshus 2023 års taxa
Fritidshus är en byggnad bebodd av en eller två hushåll under 
del av året� June Avfall & Miljö erbjuder tömning från maj till 
september�

Samtliga avgifter för fritidshus är inklusive moms�
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Abonnemang för fritidshus
Sortera mat- och restavfall, SM 
I abonnemanget Sortera mat- och restavfall ingår ett kärl med två fack; ett för matavfall och 
ett för restavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska lämnas 
till en återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. Kärlet töms varannan 
vecka, totalt tio gånger under perioden maj till september. 
Hushållen ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner.

Hemkompostera
I abonnemanget Hemkompostera ingår ett kärl för restavfall. Allt matavfall ska sorteras ut 
och läggas i hushållets egen kompost. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall 
eller plast) ska lämnas till en återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård.
Kärl för restavfall töms sammanlagt tio gånger, från maj till september, vid tömningsinter-
vall varannan vecka och fem gånger vid hämtningsintervall var fjärde vecka.
Innan abonnemanget kan tecknas ska hushållet anmäla sin planerade hemkompostering till 
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och 
Mullsjö kommuner. 
Hushåll som komposterar allt sitt matavfall kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall 
för restavfallet från varannan vecka till var fjärde vecka – efter anmälan till Miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö 
kommuner. 
Medgivandet för utsträckt hämtningsintervall kan återkallas för hushåll som lägger matav-
fall i restavfallet.

Osorterat mat- och restavfall
Abonnemanget Osorterat mat- och restavfall innebär att matavfallet läggs i samma kärl som 
restavfallet. Kärlet töms varannan vecka, totalt tio gånger under perioden maj till septem-
ber.
Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska lämnas till en åter-
vinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. Eftersom detta abonnemang är 
sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har en miljöstyrande taxa.
Från och med 2024 blir utsortering av matavfall obligatoriskt. Abonnemanget kan därför 
inte nycknas.
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Avfallstaxor för fritidshus
Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostna-
derna för hantering av avfall. Fritidshus får faktura för avgiften i augusti. 
I avfallstaxan anges dragavstånd. Med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfor-
donets uppställningsplats och kärlet. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 meter inte 
tillåtet.
Samtliga priser för fritidshus inkluderar moms.

Fast avgift
Den fasta avgiften för fritidshus, år 2023, är 950 kronor. 

Rörlig avgift

Sortera mat- och restavfall, SM, tömning varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

370 liter 2 fack 540 kr 1 100 kr 1 650 kr

Hemkompostera, tömning av restavfall varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 970 kr 1 540 kr 2 100 kr

Hemkompostera, tömning av restavfall var fjärde vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 410 kr 700 kr 980 kr

Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140-liter* 1 020 kr 1 620 kr 2 230 kr
190 liter* 1 020 kr 1 620 kr 2 230 kr
370 liter* 2 640 kr 3 240 kr 3 840 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas.
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Tilläggstjänster och avgifter för fritidshus
Tilläggstjänsterna beställs via June Avfall & Miljös kundtjänst. De flesta går att beställa 
direkt via ”Mina sidor” på www.juneavfall.se
Nedanstående priser är inklusive moms.

Leverans, byte och hämtning av kärl
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang.
Avgift tillkommer.

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl

Tjänst Pris/tillfälle

Leverans/byte/hämtning av kärl 200 kr

Extratömning av kärl
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som 
ingår i ordinarie abonnemang. Hushåll kan ha behov av extratömning vid enstaka eller flera 
tillfällen per år då det uppstår större mängd avfall än vanligt eller om hushållet inte ställt ut 
sitt kärl vid planerat tömningstillfälle.
Avgift tillkommer.

Avgift för extratömning av kärl

Kärlstorlek Pris/kärl/tillfälle

190 liter (eller mindre), 370 liter, SM 300 kr

Övriga kärl 350 kr

Överfullt kärl
När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant är kärlet överfullt. Avgift för 
överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle.

Avgift för överfullt kärl

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Avgift för överfullt kärl 300 kr

Felsortering
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, 
fler än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nästa sida.
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur 
avfall ska sorteras. 
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Avgift för felsortering

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Felsorteringsavgift 300 kr

Felsorteringsavgift vid upprepad felsortering 1 000 kr

Placeringstillägg
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per 
kärl och år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från 
sopbilens uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av 
tillämpning av placeringstillägg.
Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exem-
pel på när kärl är svårtillgängligt placerade.
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar. 

Avgift för placeringstillägg

Tömningsfrekvenser Pris/kärl/säsong

Var fjärde vecka 450 kr

Varannan vecka 870 kr

Hämtning av bygg-, rivnings- och grovavfall
Du som renoverar, bygger om eller river hemma kan lämna avfallet till våra sortergårdar 
eller beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall från din fastighet. Detta gäller enbart när 
arbetet utförts av dig som privatperson, inte när du anlitat ett företag/hantverkare.
Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in via 
kärl. Till grovavfall räknas bland annat trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor 
med mera. Grovavfall kan du kostnadsfritt lämna till våra sortergårdar eller mot en avgift få 
hämtat vid fastighetsgränsen.
För hämtning av bygg-, rivnings- och grovavfall har June Avfall & Miljö auktoriserat ett 
antal privata entreprenörer. En lista över auktoriserade entreprenörer finns på juneavfall.se/
godkanda-avfallsentreprenorer. För hämtning tar du kontakt med en av dessa entreprenörer. 
Entreprenören bestämmer avgiften för tjänsten men denna får inte överskrida vår maxtaxa. 
Avgiften består av transportavgifter för utställning och hemtagning av container/kärl, hyra 
av container/kärl och behandlingsavgifter för aktuella avfallsslag. 

Avgifter för hämtning av bygg-, rivnings- och grovavfall

Transportavgift: uppställning och hemtagning Pris/tillfälle

Container 4 000 kr

Kärl 190–660 liter 1 700 kr
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Hyra per dygn Pris

Container 65 kr

Kärl 190–660 liter 11 kr

Transportavgift kranbil Pris/timme

Kranbil, transport och eventuell lastning hos kund 2 100 kr

Kranbil, hämtning av storsäck 2 100 kr

Avgift storsäck Pris/styck

Storsäck 500 liter* 165 kr

Storsäck 1 000 liter* 220 kr

*Avgift för utkörning kan tillkomma om kunden inte hämtar sin säck.

Behandlingsavgifter för olika bygg- och rivningsmaterial Pris/ton

Asbest 2 750 kr

Gips 1 550 kr

Glas 1 100 kr

Isolering 1 850 kr

Metall 0 kr

Mineral – enbart betong, tegel, klinker, keramik eller sten 1 650 kr

Osorterad fraktion, inklusive eftersortering 2 400 kr

Plast 1 450 kr

Tryckimpregnerat trä 2 400 kr

Träavfall, ej tryckimprenerat trä 450 kr

Behandlingsavgifter för grovavfall Pris/ton

Grovavfall 2 400 kr

Hämtning av farligt avfall

Farligt avfall (till exempel prylar med sladd eller batteri, färg, lim, sprayburkar, lösningsme-
del, rengöringsmedel, biltillbehör, bekämpningsmedel, kosmetika) kan du som privatperson 
kostnadsfritt lämna till våra sortergårdar eller mot en avgift få hämtat vid fastighetsgränsen.

För hämtning av farligt avfall och elavfall har June Avfall & Miljö upphandlat en privat 
entreprenör, JRAB. För hämtning tar du kontakt med JRAB. När du beställer hämtning får 
det farliga avfallet väga upp till 10 kg. Volymen ska rymmas i motsvarande två större pap-
perskassar. Samma vikt gäller för elavfall. Det är viktigt att du förpackar avfallet för att und-
vika läckage. Du måste även märka upp avfallet så att entreprenören vet vad det innehåller.

Som fastighetsägare ansvarar du för avfallet till dess att entreprenören har hämtat det. Kom 
ihåg att hålla det utom räckhåll för barn och djur.
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Har du skrymmande elavfall, till exempel kyl, frys, diskmaskin eller tv-apparater, kan du 
beställa hämtning av skrymmande elavfall.

Personer med funktionsnedsättning, som är berättigade färdtjänst, har rätt till fri hämtning 
av farligt avfall vid dörren vid maximalt två tillfällen per kalenderår.

Hämtningsavgift farligt avfall och elavfall Pris/tillfälle

Hämtning vid fastighetsgräns 370 kr

Hämtning av skrymmande elavfall 600 kr

Slam

Fastighetsinnehavare måste själv ordna en enskild avloppsanläggning där det kommunala 
vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt. Enskilda avloppsanläggningar ska normalt tömmas 
på slam minst en gång per år. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller 
Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner kan bevilja undantag.

Avgift för tömning av avloppsslam baseras på anläggningens volym. För slangdragning 
som överstiger 10 meter, tillkommer extra avgift. Slangdragning räknas mellan slambilens 
uppställningsplats och anläggningen som ska tömmas. June Avfall & Miljö avgör eventuellt 
behov av slangdragning. Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kg och ska kunna 
öppnas av en person. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kg.
Alla avgifter faktureras när tjänsten är utförd.

Avgift för regelbunden slamtömning av enskilda avloppsanläggningar

Anläggningens volym Pris/tillfälle/avloppsanläggning

Upp till 1,5 m3 880 kr

1,6–4 m3 1 370 kr

4,1–7 m3 2 010 kr 

Över 7 m3 360 kr/m3

Avgift för slangdragning
Slangdragning som överstiger 10 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall. 
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren. 

Tjänst Pris/tillfälle/avloppsanläggning

Slangdragning, längre än 10 meter 190 kr/10 meter 
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Avgift för extra slamtömning

Tjänst Pris/tillfälle

Extra slamtömning inom fem arbetsdagar 980 kr 
+ ordinarie tömningsavgift

 Avgift för akut slamtömning

Tjänst Pris/tillfälle

Akut slamtömning inom 24 timmar 3 420 kr 
+ ordinarie tömningsavgif

Jourtillägg, vardagar mellan 
kl 16:00–08:00, samt helger

3 060 kronor 

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning

Tjänst Pris/tillfälle

Framkörningsavgift 660 kr

 Avgift för spolbil

Tjänst Pris/timme

Spolning vid slamtömning 1 500 kr

Telefonavisering innan tömning
Vi ringer dig som behöver veta vid vilken tidpunkt vi planerar att tömma din anläggning, 
till exempel om du ska flytta på djur eller fordon inför tömningen.
Tjänst Pris

Telefonavisering 200 kr

Avbokningsavgift 
Planerad slamtömning ska avbokas senast två veckor innan aviserad tömningsvecka.
Vid senare avbokning tillkommer nedanstående avgift. 

Tjänst Pris

Sen avbokning 660 kr
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Latrin
Tjänsten latrin kan användas av hushåll som saknar kommunalt eller enskilt avlopp. I abon-
nemanget ingår latrinkärl (för uppsamling av urin, avföring och toalettpapper). Kärlet ska 
vara förslutet med lock och får väga max 15 kilo. Hämtning sker vid vägkant på farbar väg. 
Latrinkärl för fritidshus töms sammanlagt tio gånger från maj till september vid tömnings-
intervall varannan vecka och fem gånger vid hämtningsintervall var fjärde vecka. Vid extra-
hämtning tillkommer avgift. Avgiftsdebitering för hämtning av latrin sker i augusti. 

Avgift för latrinhämtning

Hämtningintervall Pris/säsong

Hämtning varannan vecka 5 200 kr

Hämtning var fjärde vecka 2 890 kr

Avgift för extrahämtning av latrin

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Extrahämtning av latrin 600 kr
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Övrig information för fritidshus
Delat abonnemang
Delat abonnemang innebär att upp till tre närliggande fastigheter använder gemensamt kärl 
för sitt hushållsavfall. Fastighetsinnehavarna delar på den rörliga avgiften för abonnemanget 
men betalar varsin fast avgift. Fastighetsinnehavarna ansöker om delat abonnemang hos 
June Avfall & Miljös kundtjänst.

Fritidshus med samordnad tömning – rabatt 
Fritidshus, som av bolaget uppmanas att samordna tömning på grund av svårigheter vid 
tömning intill fastigheten, får 110 kronor i rabatt på den fasta avgiften per hushåll och 
säsong.

Samfällighetsförening – rabatt
För samfällighetsföreningar för fritidshus, med gemensamt tömningsställe för hushållsavfall, 
gäller den fasta avgiften för fritidshus men de rörliga avgifterna för sommarverksamheter. 
Fritidshusen i föreningen får 90 kronor (exklusive moms) i årlig rabatt på den fasta avgif-
ten. För att få rabatten krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalnings 
ansvarig.
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Flerbostadshus 
2023 års taxa
Med flerbostadshus avses hus med tre lägenheter eller flera� 
Flerbostadshus kan innehålla hyresrätter eller bostadsrätter� 
Med lägenhet menas minst ett rum med kök/kokvrå och med 
möjlighet till matlagning�

Samtliga avgifter för flerbostadshus är exklusive moms�
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Abonnemang för flerbostadshus
Mat- och restavfall
Abonnemanget Mat- och restavfall för flerbostadshus innebär att fastighetsinnehavaren 
använder separata kärl/djupbehållare för matavfall respektive restavfall. Abonnemanget är 
en kombinerad lösning, det vill säga fastighetsägaren måste ha kärl/djupbehållare för båda 
dessa avfallsslag; matavfall och restavfall. Avgiften består av separata rörliga avgifter för de 
olika kärlen/djupbehållarna. 
Hushållen i flerbostadshus ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö god-
känner, därefter i kärl/djupbehållare avsedda för matavfall. Hushållens restavfall läggs i kärl/
djupbehållare avsedda för restavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall 
eller plast) ska antingen lämnas till en återvinningsstation eller till en privat återvinningsen-
treprenör. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård.
Förutsättningarna för avfallshantering i flerbostadshus är olika. Fastighetsinnehavare bör 
därför kontakta bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang.

Osorterat mat- och restavfall  
Abonnemanget innebär att matavfallet läggs tillsammans med restavfallet. Tidningar och 
förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska antingen lämnas till en återvinnings-
station eller till en privat återvinningsentreprenör. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. 
Eftersom detta abonnemang är sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö 
har en miljöstyrande taxa.
Förutsättningarna för avfallshantering i flerbostadshus är olika. Fastighetsinnehavare bör 
kontakta bolagets kundtjänst för mer information om passande abonnemang.
Från och med 2024 blir utsortering av matavfall obligatoriskt. Abonnemanget kan därför 
inte nyttjas.

Djupbehållare
För vissa sorters avfall finns det möjlighet att välja djupbehållare istället för kärl. Lämplig-
heten för användning av djupbehållare bedöms i samråd med June Avfall & Miljö. Fastig-
hetsinnehavare bör kontakta bolagets kundtjänst. 
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Avfallstaxor för flerbostadshus
Avfallstaxan består av två delar, en fast och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostnaderna 
för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare får faktura tre gånger per år. 
I avfallstaxan anges dragavstånd, med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfordo-
nets uppställningsplats och kärl/djupbehållare. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 
meter inte tillåtet. 
Samtliga priser för flerbostadshus är exklusive moms.

Fast avgift 
Den fasta avgiften faktureras beroende av antal lägenheter som finns i flerbostadshuset.

Boendeform Pris/år/lägenhet

Lägenhet 500 kr

Rörlig avgift: Mat- och restavfall
Mat- och restavfall är ett abonnemang med separata rörliga avgifter för de olika kärlen/
djupbehållare. Flerbostadshus med abonnemanget Mat- och restavfall, betalar inte dragav-
stånd för kärl med matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall vid tömningstill-
fället. 
Samtliga avgifter gäller per kärl och år. 

Tömning av matavfall varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140-liter* 349 kr 804 kr 1 258 kr
190 liter 472 kr 926 kr 1 380 kr
370 liter* 935 kr 1 390 kr 1 845 kr

 * Abonnemanget kan inte nytecknas

Tömning av matavfall en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140-liter* 700 kr 1 608 kr 2 515 kr
190 liter 940 kr 1 848 kr 2 757 kr
370 liter* 1 876 kr 2 784 kr 3 692 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas
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Tömning av matavfall två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140-liter* 1 535 kr 3 351 kr 5 167 kr
190 liter 2 061 kr 3 878 kr 5 695 kr
370 liter* 4 124 kr 5 941 kr 7 758 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Tömning av matavfall tre gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140-liter* 2 300 kr 5 026 kr 7 750 kr
190 liter 3 197 kr 5 921 kr 8 647 kr
370 liter* 6 371 kr 9 095 kr 11 819 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Tömning av restavfall varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 1 250 kr 1 700 kr 2 160 kr
370 liter 1 910 kr 2 480 kr 3 050 kr
600 liter 2 960 kr 3 530 kr 4 100 kr

Tömning av restavfall en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 2 500 kr 3 410 kr 4 320 kr
370 liter 3 820 kr 4 960 kr 6 090 kr
600 liter 5 920 kr 7 060 kr 8 190 kr

Tömning av restavfall två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 5 400 kr 7 220 kr 9 030 kr
370 liter 8 370 kr 10 640 kr 12 910 kr
600 liter 13 380 kr 15 650 kr 17 920 kr
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Tömning av restavfall tre gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 8 500 kr 11 220 kr 13 950 kr
370 liter 12 550 kr 15 960 kr 19 360 kr
600 liter 20 120 kr 23 530 kr 26 930 kr

Rörlig avgift: Osorterat mat- och restavfall

Tömning varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 3 217 kr 3 817 kr 4 417 kr
190 liter* 3 600 kr 4 200 kr 4 800 kr
370 liter* 5 296 kr 6 046 kr 6 796 kr
600 liter* 8 927 kr 9 677 kr 10 427 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Tömning en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 6 437 kr 7 637 kr 8 847 kr
190 liter* 7 199 kr 8 399 kr 9 609 kr
370 liter* 10 591 kr 12 091 kr 13 601 kr
600 liter* 17 852 kr 19 352 kr 20 862 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Tömning två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 15 833 kr 18 233 kr 20 633 kr
370 liter* 23 305 kr 26 315 kr 29 315 kr
600 liter* 39 269 kr 42 279 kr 45 279 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Rörlig avgift: Djupbehållare 

Matavfall, tömning varannan vecka

Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3

Matavfall 2 640 kr 5 531 kr
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Matavfall, tömning en gång per vecka

Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3

Matavfall 5 240 kr 11 061 kr

Restavfall, tömning varannan vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 9 138 kr 14 157 kr 20 553 kr

Restavfall, tömning en gång per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 18 272 kr 28 309 kr 41 102 kr

Restavfall, tömning två gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 40 198 kr 62 279 kr 90 425 kr

Restavfall, tömning tre gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 60 297 kr 93 420 kr 139 747 kr

Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 17 909 kr 27 044 kr 38 514 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Osorterat mat- och restavfall, tömning en gång per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 35 819 kr 54 090 kr 77 021 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Osorterat mat- och restavfall, tömning två gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 71 636 kr 108 180 kr 154 042 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas
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Osorterat mat- och restavfall, tömning tre gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 107 455 kr 162 269 kr 231 062 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Extratömning djupbehållare – avgifter

Storlek Pris/tillfälle

1,3 m3 751 kr

3 m3 938 kr

5 m3 1 170 kr
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Tilläggstjänster och avgifter för flerbostadshus
Samtliga priser för flerbostadshus är exklusive moms.

Grovavfall
Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
kärl. Till grovavfall räknas bland annat trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor 
med mera.
Grovavfall från hushåll ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Hushållen (i fler-
bostadshus) kan välja att lämna sitt grovavfall kostnadsfritt, till sortergård. Hushållen kan 
även lämna grovavfall i fastighetens förvar eftersom fastighetsinnehavare, till flerbostadshus, 
är skyldiga att ha ett utrymme för grovavfall eller ordna annan regelbunden hämtning av 
hushållens grovavfall.
Som ägare av flerbostadshus kan du beställa hämtning av grovavfall. June Avfall & Miljö 
har auktoriserat ett antal privata entreprenörer som utför detta. En lista över auktoriserade 
entreprenörer finns på juneavfall.se/godkanda-avfallsentreprenorer. För hämtning tar du 
kontakt med en av dessa entreprenörer. Entreprenören bestämmer avgiften för tjänsten men 
denna får inte överskrida vår maxtaxa. Avgiften består av transportavgifter för utställning 
och hemtagning av container/kärl, hyra av container/kärl och behandlingsavgifter för aktu-
ella avfallsslag. 

Avgifter för hämtning av grovavfall

Transportavgift: uppställning och hemtagning Pris/tillfälle

Container 3 200 kr

Kärl 190–660 liter 1 360 kr

Hyra Pris/dygn

Container 52 kr

Kärl 190–660 liter 9 kr

Transportavgift kranbil Pris/timme

Kranbil, transport och eventuell lastning hos kund 1 680 kr

Behandlingsavgift Pris/ton

Grovavfall 1 920 kr

Hämtning av farligt avfall
Du som äger flerbostadshus kan beställa hämtning av farligt avfall och elavfall. Välj mellan 
hämtning av redan insamlat farligt avfall (till exempel i ett avfallsrum) eller boka Farligt 
avfall-bilen då kan de boende själva kan lämna in sitt farliga avfall.

För hämtning av farligt avfall och elavfall har June Avfall & Miljö upphandlat en privat 
entreprenör, JRAB. För hämtning tar du kontakt med JRAB. 
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Det är viktigt att avfallet är förpackat för att undvika läckage. Du måste även märka upp 
avfallet så att entreprenören vet vad det innehåller. Det finns möjlighet att hyra godkända  
och uppmärkta behållare för gemensamma insamlingsplatser, till exempel avfallsutrymmen.

Som fastighetsägare ansvarar du för avfallet till dess att entreprenören har hämtat det. Kom 
ihåg att hålla det utom räckhåll för barn och djur.

Hämtning av farligt avfall Pris/påbörjad 
halvtimme

Farligt avfall-bil 310 kr

Från gemensam insamlingsplats 310 kr

Behållare för farligt avfall Pris/insamlingsplats

Antal behållare efter behov/insamlingsplats 50 kr

Returpapper
June Avfall & Miljö har auktoriserat ett antal privata entreprenörer för insamling av 
returpapper från flerbostadshus och verksamheter. 

Om ni vill ha fastighetsnära insamling av ert returpapper kan ni endast anlita någon av 
dessa entreprenörer. Lista över entreprenörer finns på juneavfall.se/returpapper .
Fastighetsägaren tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgiften för 
tjänsten. Avgiften får inte överstiga vår maxtaxa.

Maxtaxa för insamling av returpapper

Kärl/behållare Pris/kärl/tillfälle

Kärl 240 liter eller mindre 105 kr

Kärl större än 240 liter 160 kr

Djupbehållare 580 kr

Placeringstillägg 
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per 
kärl och år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från 
sopbilens uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av 
tillämpning av placeringstillägg.

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exem-
pel på när kärl är svårtillgängligt placerade.
Flerbostadshus med abonnemang Mat- och restavfall, betalar inte placeringstillägg för kärl 
med matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall. 
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar. 
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Avgift för placeringstillägg

Tömningsfrekvenser Pris/säsong

En gång varannan vecka 2 360 kr

En gång per vecka 4 710 kr

Två gånger per vecka 10 360 kr

Tre gånger per vecka 16 010 kr

Leverans, byte och hämtning av kärl
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang. 
Avgift tillkommer.

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl

Tjänst Pris/tillfälle

Leverans/byte/hämtning av kärl 160 kr

Extratömning av kärl
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som 
ingår i ordinarie abonnemang. Behov av extratömning vid enstaka eller flera tillfällen per år 
kan uppstå, till exempel vid större avfallsmängd än vanligt eller om kärl inte är utplacerat 
vid planerat tömningstillfälle.
Avgift tillkommer.

Avgift för extratömning av kärl

Extratömning av kärl som sker utöver ordinarie tömningstillfälle

Kärlstorlek Pris/kärl/tillfälle

370 liter (eller mindre) 240 kr

Övriga kärl 280 kr

Överfullt kärl

Kärlet är överfullt när avfallet överstiger dess övre kant och locket inte går att stänga. 
Avgift för överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle.

Avgift för överfullt kärl

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Avgift för överfullt kärl 240 kr
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Felsortering

June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abon-
nemang tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad 
felsortering, fler än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan.
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår 
hur avfall ska sorteras. 

Avgift för felsortering, kärl

Avgifter Pris/kärl/tillfälle

Felsortering 240 kr

Upprepad felsortering 800 kr

Avgift för felsortering, djupbehållare

Avgifter Pris/m3/tillfälle

Felsortering 380 kr

Upprepad felsortering 1 270 kr
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Övrig information för flerbostadshus
Fastighetsnära insamling, FNI, för bostadsrätter
Fastighetsnära insamling, FNI, erbjuds i första hand till småhus. Förutsättningarna för 
bostadsrätter är annorlunda jämfört med småhus. June Avfall & Miljö bedömer om 
tjänsten kan erbjudas till respektive bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningar med 
intresse för FNI är välkomna att kontakta bolagets kundtjänst.
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Verksamheter 2023 års taxa
Med verksamheter menas övriga fastigheter, utöver småhus, 
fritidshus och flerbostadshus, där det uppkommer avfall 
jämförligt med hushållsavfall� Exempel på verksamheter är 
föreningar, företag, församlingar, sjukhus, hotell, vandrarhem, 
restauranger, kaféer, skolor samt verksamheter som har någon 
form av personalutrymme eller samlingslokal�

Samtliga avgifter för verksamheter är exklusive moms�
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Abonnemang för verksamheter
Mat- och restavfall
Abonnemanget Mat- och restavfall för verksamheter innebär att verksamheten använder 
separata kärl/djupbehållare för matavfall respektive restavfall. Abonnemanget är en kom-
binerad lösning, det vill säga verksamheten måste ha kärl/djupbehållare för både matavfall 
och restavfall. Avgiften består av separata rörliga avgifter för de olika kärlen/djupbehållarna. 
Verksamheten ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner, däref-
ter i kärl/djupbehållare avsedda för matavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, 
metall eller plast) ska antingen lämnas till en återvinningsstation eller till en privat återvin-
ningsentreprenör.
Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang.

Osorterat mat- och restavfall
I abonnemanget Osorterat mat- och restavfall läggs både matavfall och restavfall i samma 
kärl. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska sorteras ut från 
mat- och restavfallet för återvinning.
Eftersom abonnemanget är sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har 
en miljöstyrande taxa.
Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang.
Från och med 2024 blir utsortering av matavfall obligatoriskt. Abonnemanget kan därför 
inte nycknas.

Djupbehållare
För vissa sorters avfall finns det möjlighet att välja djupbehållare istället för kärl. Lämplig-
heten för användning av djupbehållare bedöms i samråd med June Avfall & Miljö. Verk-
samheten bör kontakta bolagets kundtjänst.
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Avfallstaxor för verksamheter
Avfallstaxan består av två delar, en fast och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostnaderna 
för avfallshanteringen. Verksamheten får faktura tre gånger per år.
I avfallstaxan anges dragavstånd. Med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfor-
donets uppställningsplats och kärl/djupbehållare. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 
meter inte tillåtet.
Samtliga priser för verksamheter är exklusive moms.

Fast avgift
Verksamheters fasta avgift baseras på kärlens/behållarens totala volym (antal liter). Behållare 
med matavfall räknas inte in i den totala volymen.

Total kärlvolym Djupbehållare Pris

130–400 liter 714 kr

401–1 800 liter 1,3 m3 1 428 kr

1 801–3 600 liter 3 m3 2 856 kr

3 601–5 400 liter 4 284 kr

5 401–7 200 liter 5 m3 5 712 kr

7 201–9 000 liter 7 140 kr

Rörlig avgift: Mat- och restavfall
Mat- och restavfall är ett abonnemang med separata rörliga avgifter för de olika kärlen/
djupbehållare. Flerbostadshus med abonnemanget Mat- och restavfall, betalar inte dragav-
stånd för kärl med matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall vid tömningstill-
fället.
Samtliga avgifter gäller per kärl och år.

Tömning av matavfall varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 349 kr 804 kr 1 258 kr

190 liter 472 kr 926 kr 1 380 kr

370 liter* 935 kr 1 390 kr 1 845 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

83



48

Tömning av matavfall en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 700 kr 1 608 kr 2 515 kr

190 liter 940 kr 1 848 kr 2 757 kr

370 liter* 1 876 kr 2 784 kr 3 692 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av matavfall två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 1 535 kr 3 351 kr 5 167 kr

190 liter 2 061 kr 3 878 kr 5 695 kr

370 liter* 4 124 kr 5 941 kr 7 758 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av matavfall tre gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 2 300 kr 5 026 kr 7 750 kr

190 liter 3 197 kr 5 921 kr 8 647 kr

370 liter* 6 371 kr 9 095 kr 11 819 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av restavfall varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 1 250 kr 1 700 kr 2 160 kr

370 liter 1 910 kr 2 480 kr 3 050 kr

600 liter 2 960 kr 3 530 kr 4 100 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av restavfall en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 2 500 kr 3 410 kr 4 320 kr

370 liter 3 820 kr 4 960 kr 6 090 kr

600 liter 5 920 kr 7 060 kr 8 190 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.
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Tömning av restavfall två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 5 400 kr 7 220 kr 9 030 kr

370 liter 8 370 kr 10 640 kr 12 910 kr

600 liter 13 380 kr 15 650 kr 17 920 kr

Tömning av restavfall tre gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter 8 500 kr 11 220 kr 13 950 kr

370 liter 12 550 kr 15 960 kr 19 360 kr

600 liter 20 120 kr 23 530 kr 26 930 kr

Rörlig avgift: Osorterat mat- och restavfall

Tömning varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 3 217 kr 3 817 kr 4 417 kr

190 liter* 3 600 kr 4 200 kr 4 800 kr

370 liter* 5 296 kr 6 046 kr 6 796 kr

600 liter* 8 927 kr 9 677 kr 10 427 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 6 437 kr 7 637 kr 8 847 kr

190 liter* 7 199 kr 8 399 kr 9 609 kr

370 liter* 10 591 kr 12 091 kr 13 601 kr

600 liter* 17 852 kr 19 352 kr 20 862 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.
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Tömning två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 15 833 kr 18 233 kr 20 633 kr

370 liter* 23 305 kr 26 315 kr 29 315 kr

600 liter* 39 269 kr 42 279 kr 45 279 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Rörlig avgift: Djupbehållare

Matavfall, tömning varannan vecka

Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3

Matavfall 2 640 kr 5 531 kr

Matavfall, tömning en gång per vecka

Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3

Matavfall 5 240 kr 11 061 kr

Restavfall, tömning varannan vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 9 138 kr 14 157 kr 20 553 kr

Restavfall, tömning en gång per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 18 272 kr 28 309 kr 41 102 kr

Restavfall, tömning två gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 40 198 kr 62 279 kr 90 425 kr

Restavfall, tömning tre gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Restavfall 60 297 kr 93 420 kr 139 747 kr
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Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 17 909 kr 27 044 kr 38 514 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Osorterat mat- och restavfall, tömning en gång per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 35 819 kr 54 090 kr 77 021 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Osorterat mat- och restavfall, tömning två gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 71 636 kr 108 180 kr 154 042 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Osorterat mat- och restavfall, tömning tre gånger per vecka

Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3

Osorterat* 107 455 kr 162 269 kr 231 062 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas

Extratömning djupbehållare – avgifter

Storlek Pris/tillfälle

1,3 m3 751 kr

3 m3 938 kr

5 m3 1 170 kr

87



52

Tilläggstjänster och avgifter för verksamheter
Placeringstillägg 
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per 
kärl och år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från 
sopbilens uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av 
tillämpning av placeringstillägg.
Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exem-
pel på när kärl är svårtillgängligt placerade.
Verksamhet med abonnemang Mat- och restavfall, betalar inte placeringstillägg för kärl med 
matavfall, förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall. 
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar. 
Nedanstående priser är exklusive moms.

Avgift för placeringstillägg

Tömningsfrekvenser Pris/säsong

En gång varannan vecka 2 360 kr

En gång per vecka 4 710 kr

Två gånger per vecka 10 360 kr

Tre gånger per vecka 16 010 kr

Leverans, byte och hämtning av kärl
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang.
Avgift tillkommer.

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl

Tjänst Pris/tillfälle

Leverans/byte/hämtning av kärl 160 kr

Extratömning av kärl
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som 
ingår i ordinarie abonnemang. Verksamheter kan ha behov av extratömning vid enstaka 
eller flera tillfällen per år då det uppstår större avfallsmängder än vanligt eller om kärl inte 
är utplacerat vid planerat tömningstillfälle.
Avgift tillkommer.
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Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl

Kärlstorlek Pris/kärl/tillfälle

370 liter eller mindre 240 kr

Övriga kärl 280 kr

Överfullt kärl
Kärlet är överfullt när avfallet överstiger dess övre kant och locket inte går att stänga. 
Avgift för överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle.

Avgift för överfullt kärl

Tjänst Pris/tillfälle

Avgift för överfullt kärl 240 kr

Felsortering
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, 
fler än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan.
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur 
avfall ska sorteras. 

Avgift för felsortering

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Felsorteringsavgift 240 kr

Felsorteringsavgift vid upprepad 
felsortering

800 kr
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Hyra container för avfall
Vid stora mängder avfall finns möjlighet att hyra container. Avgifter tillkommer för utkör-
ning av container likaså för behandlingskostnader, vilka bedöms efter vilken sorts avfall det 
gäller. Obs! Grovavfall får inte läggas i våra containrar.

Container, tömning varannan vecka

Volym 
kubikmeter

Årshyra Tömnings-
avgift per år

Behandlings- 
avgift per år

Extratömning 
per tillfälle

2 3 415 kr 9 812 kr 6 021 kr 512 kr
5 3 415 kr 13 313 kr 15 053 kr 647 kr
8 3 415 kr 13 313 kr 24 085 kr 647 kr
10 3 415 kr 18 617 kr 30 105 kr 851 kr
13 3 757 kr 21 163 kr 39 137 kr 949 kr
Lastväxlare 
12–20 

10 244 kr 50 415 kr 48 256 kr 2 141 kr

Lastväxlare 
25–40 

14 515 kr 50 415 kr 99 528 kr 2 141 kr

Container, tömning varje vecka

Volym 
kubikmeter

Årshyra Tömnings-
avgift per år

Behandlings- 
avgift per år

Extratömning 
per tillfälle

2 3 415 kr 19 625 kr 12 042 kr 512 kr
5 3 415 kr 26 626 kr 30 105 kr 647 kr
8 3 415 kr 26 626 kr 48 168 kr 647 kr
10 3 415 kr 37 234 kr 60 210 kr 851 kr
13 3 757 kr 42 326 kr 78 273 kr 949 kr
Lastväxlare 
2–20 

10 244 kr 100 829 kr 96 512 kr 2 141 kr

Lastväxlare 
25–40 

14 515 kr 100 829 kr 199 056 kr 2 141 kr

Container, komprimerat avfall

Tömningar 
per år

Årshyra Tömnings-
avgift per år

Behandlings- 
avgift per ton

Extratömning 
per tillfälle

13 18 781 kr 25 207 kr 650 kr 2 141 kr
26 18 781 kr 50 415 kr 650 kr 2 141 kr
52 18 781 kr 100 829 kr 650 kr 2 141 kr
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Avgift för utkörning och inhämtning av container

Tjänst Pris/container

Utkörning 1 000 kr

Inhämtning 1 000 kr

Returpapper

June Avfall & Miljö har auktoriserat ett antal privata entreprenörer för insamling av 
returpapper från flerbostadshus och verksamheter. 
Om ni vill ha fastighetsnära insamling av ert returpapper kan ni endast anlita någon av 
dessa entreprenörer. Lista över entreprenörer finns på juneavfall.se/returpapper .
Verkamheten tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgiften för tjäns-
ten. Avgiften får inte överstiga vår maxtaxa.

Maxtaxa för insamling av returpapper

Kärl/behållare Pris/kärl/tillfälle

Kärl 240 liter eller mindre 105 kr

Kärl större än 240 liter 160 kr

Djupbehållare 580 kr
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Övrig information för verksamheter
Grovavfall
Grovavfall från verksamheter ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Verksamheter 
kan lämna sitt grovavfall antingen till privata avfallsentreprenörer eller till någon av bolagets 
sortergårdar, mot avgift.
På juneavfall.se berättar vi mer om villkoren för att lämna verksamhetsavfall på sorter   
gården.
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Sommarverksamheter 
2023 års taxa
Sommarverksamheter är verksamheter som enbart bedrivs 
sommartid och som har någon form av personalutrymme 
eller samlingslokal till exempel föreningar, församlingar, hotell, 
vandrarhem, restauranger, kaféer och campingar – där det 
uppkommer avfall jämförligt med hushållsavfall�

June Avfall & Miljö erbjuder tömning från maj till september�  
Samtliga avgifter för sommarverksamheter är exklusive moms�
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Abonnemang för sommarverksamheter
Mat- och restavfall
Abonnemanget Mat- och restavfall för verksamheter innebär att verksamheten använder 
separata kärl/djupbehållare för matavfall respektive restavfall. Abonnemanget är en kombi-
nerad lösning, det vill säga verksamheten måste ha kärl/djupbehållare för båda dessa avfalls-
slag; matavfall och restavfall. Abonnemangsavgiften består av separata rörliga avgifter för de 
olika kärlen/djupbehållarna. Verksamheten ska lägga sitt matavfall i de matavfallspåsar som 
June Avfall & Miljö godkänner, därefter i kärl/djupbehållare avsedd för matavfall. Tidning-
ar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska antingen lämnas till en återvin-
ningsstation eller till en privat återvinningsentreprenör. 
Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang.

Osorterat mat- och restavfall  
I abonnemanget Osorterat mat- och restavfall läggs både matavfall och restavfall i samma 
kärl. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska sorteras ut från 
mat- och restavfallet för återvinning. 
Eftersom abonnemanget är sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har 
en miljöstyrande taxa.
Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för mer information om passande abonnemang.
Från och med 2024 blir utsortering av matavfall obligatoriskt. Abonnemanget kan därför 
inte nycknas.

Djupbehållare
I vissa fall finns det möjlighet att välja djupbehållare istället för kärl för en eller flera av-
fallsfraktioner. Tjänsten gäller, tills vidare, endast i Jönköpings kommun. Lämpligheten för 
användning av djupbehållare bedöms i samråd med June Avfall & Miljö. Verksamheten bör 
kontakta bolagets kundtjänst.
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Avfallstaxor för sommarverksamheter
Avfallstaxan består av två delar, en fast och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostnaderna 
för avfallshanteringen. Verksamheten får faktura tre gånger per år. 
I avfallstaxan anges dragavstånd, med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfordo-
nets uppställningsplats och kärl/djupbehållare. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 
meter inte tillåtet.
Samtliga priser för sommarverksamheter är exklusive moms.

Fast avgift 
Verksamheters fasta avgift baseras på kärlens/behållarens totala volym (antal liter). Behållare 
med matavfall räknas inte in i den totala volymen.

Total kärlvolym Djupbehållare Pris

130–400 liter 622

401–1 800 liter 1,3 m3 1 244

1 801–3 600 liter 3 m3 2 488

3 601–5 400 liter 3 732

5 401–7 200 liter 5 m3 4 976

7 201–9 000 liter 6 220

Rörlig avgift: Mat- och restavfal
Mat- och restavfall är ett abonnemang med separata rörliga avgifter för de olika kärlen. 
Verksamheter med abonnemanget Mat- och restavfall, betalar inte för dragavstånd för kärl 
med matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall vid tömningstillfället.
Samtliga avgifter gäller per kärl och säsong.

Tömning av matavfall varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 134 kr 588 kr 1 042 kr

190 liter 183 kr 636 kr 1 090 kr

 *Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av matavfall en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 269 kr 1 177 kr 2 085 kr

190 liter 359 kr 1 267 kr 2 176 kr

370 liter* 718 kr 1 626 kr 2 534 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

95



60

Tömning av matavfall två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

140 liter* 538 kr 1 446 kr 2 354 kr

190 liter 786 kr 2 603 kr 4 419 kr

370 liter* 1 436 kr 3 252 kr 5 068 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av restavfall varannan vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 480 kr 935 kr 1 389 kr

370 liter 731 kr 1 302 kr 1 867 kr

600 liter 1 130 kr 1 700 kr 2 270 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av restavfall en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 962 kr 1 870 kr 2 778 kr

370 liter 1 450 kr 2 590 kr 3 720 kr

600 liter 2 260 kr 3 400 kr 4 530 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Rörlig avgift: Osorterat mat- och restavfall

Tömning av restavfall två gånger per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 1 374 kr 1 946 kr 2 518 kr

370 liter* 2 020 kr 2 770 kr 3 520 kr

600 liter* 3 401 kr 4 151 kr 4 901 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas.

Tömning av restavfall en gång per vecka

Kärlstorlek Pris 0–3 m 
dragavstånd

Pris 3,1–10 m 
dragavstånd

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd

190 liter* 2 748 kr 3 948 kr 5 158 kr

370 liter* 4 039 kr 5 539 kr 7 049 kr

600 liter* 6 800 kr 8 300 kr 9 810 kr

* Abonnemanget kan inte nytecknas
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Tilläggstjänster och avgifter 
för sommarverksamheter
Placeringstillägg 
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per 
kärl och år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från 
sopbilens uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av 
tillämpning av placeringstillägg.
Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exem-
pel på när kärl är svårtillgängligt placerade.
Verksamhet med abonnemang Mat- och restavfall, betalar inte placeringstillägg för kärl med 
matavfall, förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall. 
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar. 
Nedanstående priser är exklusive moms.

Avgift för placeringstillägg

Tömningsfrekvenser Pris/säsong

En gång varannan vecka 810 kr

En gång per vecka 1 620 kr

Två gånger per vecka 3 240 kr

Leverans, byte och hämtning av kärl
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang.
Avgift tillkommer.

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl

Tjänst Pris/tillfälle

Leverans/byte/hämtning av kärl 160 kr

Extratömning av kärl
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som 
ingår i ordinarie abonnemang. Verksamheter kan ha behov av extratömning vid enstaka 
eller flera tillfällen per år då det uppstår större avfallsmängder än vanligt eller om kärl inte 
är utplacerat vid planerat tömningstillfälle.
Avgift tillkommer.
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Avgift för extratömning av kärl
Extratömning av kärl som sker utöver ordinarie tömningstillfälle.

Kärlstorlek Pris/kärl/tillfälle

370 liter eller mindre 240 kr

Övriga kärl 280 kr

Överfullt kärl
Kärlet är överfullt när avfallet överstiger dess övre kant och locket inte går att stänga. 
Avgift för överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle.

Avgift för överfullt kärl

Tjänst Pris/tillfälle

Avgift för överfullt kärl 240 kr

Felsortering
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, 
fler än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan.
I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur 
avfall ska sorteras. 

Avgift för felsortering

Tjänst Pris/kärl/tillfälle

Felsorteringsavgift 240 kr

Felsorteringsavgift vid upprepad 
felsortering

800 kr
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Övrig information för sommarverksamheter
Grovavfall
Grovavfall från verksamheter ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Verksamheter 
kan lämna sitt grovavfall antingen till privata avfallsentreprenörer eller till någon av bolagets 
sortergårdar, mot avgift.
På juneavfall.se berättar vi mer om villkoren för att lämna verksamhetsavfall på sortergår-
den.
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§ 86 Svar på förslag om att skapa välfärdsbibliotek 
Diarienummer KS21/277 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget om att inrätta ett välfärdsbibliotek. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om att inrätta ett välfärdsbibliotek initierades av kommunala rådet 
för pensionärer och personer med funktionsvariation (RPF 2021-09-23 § 
7). 

RPF föreslår att ärendet ska remitteras till fritids- och kulturnämnden, men 
då det är socialnämnden som hanterar hjälpmedel har istället ärendet 
remitterats dit. Socialnämnden har lämnat följande svar. 

Välfärdsbibliotek innebär att kommuninvånare ska kunna låna hem och 
prova olika vardagsprodukter för att därefter ta steget att på egen hand 
skaffa sig de produkter de har nytta av. 

Sensorlampa, strumppådragare, förhöjningsklossar, fjärrstyrda eluttag, 
nyckelhittare, korttidstimer och aktivitetsarmband är exempel på produkter 
som kan finnas i ett välfärdsbibliotek. En förutsättning är att produkterna 
kan användas av flera hushåll efter varandra. Produkterna ska kunna tas i 
bruk efter att låntagaren tagit del av en enkel instruktion. 

Vardagsprodukterna som finns att låna ersätter inte enskildas behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst. 
Vardagsprodukterna bedöms inte heller senarelägga behovet av bistånd. 

Välfärdsbibliotek beräknas kosta 50 000 kr/år för inköp av produkter. En 
tjänst om 25 procent av en heltid behövs för att förvalta ett 
välfärdsbibliotek. Kostnaden blir totalt 170 000 kr/år. I kostnaden ingår 
inte hyra av lokal. 

Om ett välfärdsbibliotek ska inrättas av socialnämnden behöver resurser 
tillskjutas till socialnämnden eller omdisponeras inom budgetramen för år 
2023 och framåt. 
 
Socialnämnden bedömer att vardagsprodukterna i ett välfärdsbibliotek inte 
bedöms minska eller senarelägga behovet av bistånd. Välfärdsbibliotek är 
inte ett åtagande för socialnämnden. (SN 2022-03-09 § 14). 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anse att förslaget har goda 
intentioner men utifrån synpunkterna från socialnämnden om att ett 
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välfärdsbibliotek inte bedöms senarelägga eller minska vårdbehovet 
besluta att ej inrätta ett välfärdsbibliotek i Habo kommun (KSAU 2022-03-
29 § 30). 

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till folkhälsorådet för 
vidare utredning (KS 2022-04-13 § 47).  

Under folkhälsorådets sammanträde 2022-09-27 redovisas den utredning 
som gjorts. Efter kontakt med andra kommuner som har skapat 
väldfärdsbibliotek som pilotprojekt står det klart att det saknas evidens för 
att se om välfärdsbibliotek gör nytta i förhållande till den kostnad och 
administration som ett välfärdsbibliotek skulle innebära. Folkhälsorådet 
anser att förslaget är bra men att kommunen behöver invänta mer evidens 
och föreslår därför kommunstyrelsen att avslå förslaget om att inrätta ett 
välfärdsbibliotek (FHR 2022-09-27 § 23). 

_____  
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§ 23 Välfärdsbibliotek 
Diarienummer KS21/277 

Beslut 
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen avslår förslaget om att inrätta ett 
välfärdsbibliotek. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om att inrätta ett välfärdsbibliotek initierades av kommunala rådet 
för pensionärer och personer med funktionsvariation (RPF 2021-09-23 
§ 7). 

RPF föreslår att ärendet ska remitteras till fritids- och kulturnämnden, men 
då det är socialnämnden som hanterar hjälpmedel har istället ärendet 
remitterats dit. Socialnämnden har lämnat följande svar. 

Välfärdsbibliotek innebär att kommuninvånare ska kunna låna hem och 
prova olika vardagsprodukter för att därefter ta steget att på egen hand 
skaffa sig de produkter de har nytta av. 

Sensorlampa, strumppådragare, förhöjningsklossar, fjärrstyrda eluttag, 
nyckelhittare, korttidstimer och aktivitetsarmband är exempel på produkter 
som kan finnas i ett välfärdsbibliotek. En förutsättning är att produkterna 
kan användas av flera hushåll efter varandra. Produkterna ska kunna tas i 
bruk efter att låntagaren tagit del av en enkel instruktion. 

Vardagsprodukterna som finns att låna ersätter inte enskildas behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst. 
Vardagsprodukterna bedöms inte heller senarelägga behovet av bistånd. 

Välfärdsbibliotek beräknas kosta 50 000 kr/år för inköp av produkter. En 
tjänst om 25 procent av en heltid behövs för att förvalta ett 
välfärdsbibliotek. Kostnaden blir totalt 170 000 kr/år. I kostnaden ingår 
inte hyra av lokal. 

Om ett välfärdsbibliotek ska inrättas av socialnämnden behöver resurser 
tillskjutas till socialnämnden eller omdisponeras inom budgetramen för år 
2023 och framåt. 
 
Socialnämnden bedömer att vardagsprodukterna i ett välfärdsbibliotek inte 
bedöms minska eller senarelägga behovet av bistånd. Välfärdsbibliotek är 
inte ett åtagande för socialnämnden. (SN 2022-03-09 § 14). 

Folkhälsorådet 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 
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Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen anser att förslaget har goda 
intentioner men utifrån synpunkterna från socialnämnden om att ett 
välfärdsbibliotek inte bedöms senarelägga eller minska vårdbehovet 
besluta att ej inrätta ett välfärdsbibliotek i Habo kommun (KSAU 2022-03-
29 § 30). 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2022 att remittera ärendet till 
folkhälsorådet för vidare utredning.  

Frivilligsamordnare Jonna Wulff redovisar för den utredning som gjorts. 
Efter kontakt med andra kommuner som har skapat väldfärdsbibliotek som 
pilotprojekt står det klart att det saknas evidens för att se om 
välfärdsbibliotek gör nytta i förhållande till den kostnad och administration 
som välfärdsbiblioteket skulle innebära.  

Folkhälsorådet anser att förslaget är bra men att kommunen behöver 
invänta mer evidens. 

_____ 
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(RPF)

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2021-09-23
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Skrivning  från  PRG  angående  välfördsbibliotek

Beslut

RPF  tillstryker  förslaget  och  föreslår  att  kommunstyrelsen  ger  Fritid-  och

kulturnämnden  i uppdrag  att  tillskapa  ett välfärdsbibliotek  för  seniorer  i

Habo  kommun.

Ärendebeskrivning

Riksförbundet  pensionärsgemenskap  (RPG)  i Habo  vill  föreslå  att

kommunen  satsar  på hälsofrämjande  teknik  för  75-p1ussare,  med  syftet  att

öka  äldres  livskvalitet  och  att  skjuta  upp  behovet  av hemtjänst.

Bakgrund  är att  under  senare  år har  det  tillkommit  en rad  tekniska

hjälpmedel  som  kan  hjälpa  äldre  att  klara  sig  bra  själva  i hernmet.  Många

äldre  känner  sig  dock  osäkra  inför  hanteringen  av hjälpmedlen  och  vågar

inte  köpa  dem,  Genom  att ti11skapa  ett "Vä1färdshih1iofek"  Här ä1dre kan f,4

låna  tekniska  och  digitala  hjälpmedel  kan  denna  tröskel  övervinnas  och  fler

äldre  våga  skaffa  hjälpmedel  de har  nytta  av.

Välfärdsbiblioteket  är ett av initiativen  på riksnivå  för  satsning  inom  digital

inkludering  av äldre.  Id6n  om  ett  välfärdsbibliotek  togs  fram  av forskare  vid

Högskolan  i Borås  tillsammans  med  verksamhetsutvecklare  vid  Vård-  och

äldreförvaltningen  i Borås.

Beslut  skickas  till:

Kornmunstyrelsen

Justeras: Expedierats:
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   Habo  Mullsjö RPG förening 

 

Ordf. Roland Eckerby    Bg.nr:351-3678   
Tel. 070-3341639  Swish 1236454763 

RPG i Habo vill föreslå att kommunen satsar på hälsofrämjande teknik för 75-
plussare, med syftet är att öka äldres livskvalitet och att skjuta upp behovet 
av hemtjänst. 

Bakgrund 
Under senare år har det tillkommit en rad tekniska och digitala hjälpmedel som kan 
hjälpa äldre att klara sig bra i egna hemmet. Många äldre känner sig dock osäkra 
inför hanteringen av hjälpmedlen och vågar inte köpa dem. Genom att tillskapa ett 
”Välfärdsbibliotek” där äldre kan få låna tekniska och digitala hjälpmedel kan denna 
tröskel övervinnas och fler äldre våga skaffa hjälpmedel de har nytta av. 
 
Satsa på digital inkludering 
Välfärdsbiblioteket är ett av initiativen på riksnivå för satsningen inom digital inkludering av 
äldre. Idén om ett välfärdsbibliotek togs fram av forskare vid Högskolan i Borås 
tillsammans med verksamhetsutvecklare vid Vård- och äldreförvaltningen i Borås. År 
2020 utsågs Borås av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en av tio kommuner 
Sverige som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Tillsammans med 
SKR stöttar modellkommunerna andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och 
välfärdsteknik. Denna resurs bör vi ta vara på. 
 
Genomförande 
Välfärdsbiblioteket kommer att vara till för att stödja invånare till att leva ett aktivt, 
tryggt och självständigt liv. Hit kan seniorer komma för att inspireras och lära sig mer 
om välfärdsteknik samt låna hem och testa exempelvis medicinpåminnare, 
sensorlampa, fjärrstyrda eluttag, förstoringsglas med lampa, nyckelhittare, m.m. 
På Träffpunkten eller biblioteket kan det finnas ett visningsrum där olika exempel på 
välfärdsteknik för hemmet presenteras och demonstreras och lånas ut. Biblioteket 
kan börja i liten skala, kanske med fyra enkla produkter med vardera fem exemplar, 
för att senare utvecklas med betydligt fler produkter. Kostnaden för kommunen blir 
mycket ringa i förhållande till vad som vinns.  
 
Resultat 

- Fler får möjlighet att testa olika tekniska hjälpmedel, får mer kunskap och 
vågar använda tekniken som underlättar och ökar tryggheten i vardagen. 

- Fler klarar sig längre utan hemtjänst 
- Det digitala utanförskapet för äldre minskar 

 
Förslag 
RPF ställer sig bakom förslaget och föreslår därför att Fritid och 
Kulturnämnden får i uppdrag att tillskapa ett välfärdsbibliotek för seniorer i 
Habo kommun.  
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§ 87 Överenskommelse mellan patientnämnden, 
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. 
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Ärendet har behandlats av primärkommunalt samverkansorgan som 
rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen. 

_____  
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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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…………………………………. …………………………………. 
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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Anmälningsärenden 

 
 
Till kommunstyrelsen 2022-11-09 
 

 
1. Yttrande till Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt kommunallagen - 

överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2022-10-20 
 
 
 

---  
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

 
Protokoll från arbetsutskottet........................................ 2022-10-19 
Protokoll från arbetsutskottet........................................ 2022-10-21 
Protokoll från personalutskottet.................................... 2022-10-21 
 
Avslag på begäran om allmän handling........................ Nr 110 
Bidrag för bredbandsanslutning med fiber .................. Nr 111-113 
Bidrag för bostadsanpassning ........................................ Nr 114-116 
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut fattade av: Johan Bokinge, ekonomichef 
 
Beslutsdatum Ärendenr  Beslutet avser  Beslut Beslutsnr 

(fylls i av 
registrator) 

221012 KS22/105-53 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 111 

221013 KS22/105-54 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 112 

221026 KS22/105-55 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 113 
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 
Beslutsdatu
m 

Ärendenr  Beslutet avser  
Bostadsanpassningsbidrag upp till 250 000 kronor 
  

Beslut Beslut fattat 
av 

Beslutsnr (fylls i av 
registrator) 

2022-10-13 KS 21/274 Staket hela tomten, DOM oktober-22 

Avslag, (bifall 
del av tomten 
fattat 2022-04-
28) 

Förvaltningsrät
ten 114 

2022-10-11 KS 22/308 Spisvakt Bifall Nermin Avdic 115 

2022-10-10 KS 22/282 
3 Grindar för avgränsning av trädgården, Ljudisolering av 
vägg och dörr till sovrum, 2 lås till altandörrar  
 

Bifall Nermin Avdic 116 
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