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§ 107 Rapportering fokusområde psykisk hälsa 

Beskrivning av ärendet 
Anders Ströberg, biträdande fritids- och kulturchef, samt projektledare för 
fokusområde psykisk hälsa, informerar om det arbete som pågår inom 
ramen för fokusområdet. De fem prioriterade delarna i fokusområdet är 
äldres psykosociala hälsa, våld i nära relationer, meningsfull fritid, tidiga 
samordnade insatser samt social hållbarhet. 

Äldres psykosociala hälsa har präglats av svårigheter med insatserna på 
grund av tidigare restriktioner i samband med pandemin. Ett utökat 
aktivitetsutbud för äldre har kunnat genomföras i mindre skala med fokus 
på särskilt boende. 

Aktiviteterna inom området våld i nära relationer håller tidplanen och är 
till stor del implementerade i verksamheterna. Exempel på aktiviteter är ett 
utökat föräldrastödsprogram samt ökad kunskap hos medarbetare kring att 
upptäcka våld i nära relationer. 

Området meningsfull fritid är kopplat till civilsamhälle och ideella krafter i 
Habo. Exempel på aktiviteter är idrottsaktiviteter på fritids och 
framtagande av modell för att arbeta med mental träning i barn- och 
ungdomsgrupper. 

Habo kommun ligger i framkant inom området tidiga samordnade insatser 
bland annat tack vare ett nära förvaltningsövergripande samverkansarbete. 
Exempel på aktiviteter är hälsocenter samt intern samverkan för att främja 
hälsa. 

Området social hållbarhet ska leda till att individen får kunskap och stöd i 
att främja sin egen hälsa. Frukostseminarier och föreläsningar genomfördes 
innan pandemin och arbetet har nu återupptagits. Det har även genomförts 
utbildningsinsatser om att förebygga suicid, riktat till chefer och 
skyddsombud. 

Ny projektledare för fokusområdet blir från och med nu Anna Lööv, miljö- 
och hållbarhetsstrateg. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 108 Förslag till reviderade taxor för miljönämndens 
offentliga kontroll samt ändrad timavgift för 
livsmedelskontroller 
Diarienummer KS22/289 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____  
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§ 109 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS22/51 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Johan Bokinge ger en ekonomisk uppföljning för 
innevarande år med en prognos för helåret baserat på utfall till och med 31 
oktober. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på cirka 70 
miljoner kronor. Orsaken är främst ökade skatteintäkter och generella 
statsbidrag samt att de större nämnderna räknar med ett bättre resultat än 
vad tidigare prognoser visat. 

Investeringsutgifterna prognostiseras till 238 miljoner kronor vilket är 182 
miljoner kronor mindre än budget. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 110 Svar på motion om att sänka skatten 
Diarienummer KS22/186 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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

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

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

riksgenomsnittet. 

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

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

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

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

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

_____  
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§ 111 Budget 2023 
Diarienummer KS22/266 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till upprättad budget för år 2023 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden  
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§ 113 VA-plan - delplan vattenförsörjningsplan, 
antagande 
Diarienummer KS21/103 

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. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden  
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§ 114 Svar på medborgarförslag om att förse spängerna 
i naturskyddsområdet mellan Spinnet och 
Kråkeryd med halkskydd 
Diarienummer KS21/320 

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. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget 
och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att förse spängerna i 
naturskyddsområdet mellan Spinnet och Kråkeryd med halkskydd (KSAU 
2022-10-19 § 83). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Hans Jarstig (KD) och Karl Bergbom (M) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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§ 115 Renhållningsordning med avfallsplan och lokala 
avfallsföreskrifter, antagande 
Diarienummer KS21/306 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____  
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§ 116 Avfallstaxa 2023 
Diarienummer KS22/309 

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

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

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

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

Vid årsskiftet tas sannolikt skatten på avfallsförbränning bort.  

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

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

_____  
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§ 117 Svar på förslag om att skapa välfärdsbibliotek 
Diarienummer KS21/277 

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). 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation  
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§ 118 Överenskommelse mellan patientnämnden i 
Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet 
Diarienummer KS22/313 

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

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

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

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

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

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 
anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och 
beslutas av Jönköpings läns kommuner. Överenskommelsen medför inga 
kostnader för kommunerna. 
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Ärendet har behandlats av primärkommunalt samverkansorgan som 
rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen. 

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

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

_____  
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§ 119 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

1. Yttrande till Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2022-10-20. 

_____  
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§ 120 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna: 

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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