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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för June Avfall och Miljö AB, 559089-1254, med säte i Jönköping, får härmed 
avge årsredovisning för 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Allmänt om verksamheten 
June Avfall & Miljö AB är ett miljö- och avfallsbolag som ägs gemensamt av kommunerna 
Jönköping, Habo och Mullsjö. 

Bolaget har ägarkommunernas uppdrag att som renhållare svara för kommunernas skyldig-
heter avseende hanteringen, det vill säga insamling, transport och återvinning eller bort-
skaffande, av det hushållsavfall som uppstår i ägarkommunerna. Till grund för uppdraget 
ligger den av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning 
bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan. Bolaget ska säkerställa en god tillgänglig-
het gällande hantering av hushållsavfall, där sortergårdarna är en viktig del. Bolaget ska 
även kunna erbjuda miljö- och resurseffektiv hantering av verksamhetsavfall på affärs-
mässig grund.  

Bolagets verksamhet omfattar 11 sortergårdar, ett 40-tal renhållningsfordon och en admi-
nistration med funktionerna hämtning, inlämning, marknad, 
utveckling och ekonomi/HR. Bolaget präglas av ett starkt 
engagemang och vilja att arbeta för en hållbar framtid.  

Ägarförhållanden (cirkeldiagram) 
Bolaget ägs till 91% av Jönköpings Rådhus AB, organisations- 
nummer 556380-7162 med säte i Jönköping som är helägt av 
Jönköpings kommun, 5% ägs av Habo kommun och 4% av 
Mullsjö kommun. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
 Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Intäkter  197 003 184 300 167 151 163 861 

Rörelsemarginal  1,3 6,6 -4,2 0,5 

Balansomslutning  223 170 199 246 191 283 496 210 

Soliditet  9,8 8 7 19 

Medeltal anställda  119 117 123 116 

Definitioner: se 17     

Verksamheten under räkenskapsåret 
June Avfall & Miljö AB har under år 2021 bedrivit en verksamhet som varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet. Verksamheten har utförts inom ramen för de kom-
munala befogenheterna. 

Jönköping 
91 % 

Mullsjö 4 % Habo 5 % 
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Utveckling av insamlingen 
En handlingsplan som sträcker sig över en femårsperiod är framtagen som ett resultat av 
en omfattande sortergårdsutredning som genomfördes under 2019. Flera av aktiviteterna i 
planen är komplexa och tidskrävande. Först ut var en ny miljötillståndsansökan för Hus-
kvarna sortergård som lämnades in till Länsstyrelsen våren 2021 och besked väntas under 
2022. Bolaget har under en längre tid utrett hur inlämningen av grovavfall och farligt avfall 
ska se ut för Habo och Bankeryd. 

I samband med att Habo sortergård måste flyttas på grund av 
att den ligger på en deponi som måste sluttäckas och att Ban-
keryds sortergård behöver moderniseras har det funnits ett 
behov av att se över funktionen på de två sortergårdarna och 
hur de kan komplettera varandra.. En förstudie med förslag 
till utformning av en ny sortergård på Tumbäck i Habo och 
en mindre ombyggnation av Bankeryds sortergård har ge-
nomförts. Styrelsen har beslutat att ställa sig bakom ett för-
slag till ny sortergård i Habo och slutliga beslutet tillställs 
Rådhus AB då det är en investering över 25 mnkr och enligt 
bolagets ägardirektiv ska investeringar över 25 mnkr beslutas av moderbolaget. 

Från 1 januari 2022 blir returpapper ett kommunalt ansvar. Detta beslutade regeringen den 
22 december 2020 i syfte att kostnadsavlasta tidningsbranschen (annat returpapper åker 
också med t.ex. direktreklam). Det innebär en kostnadsförskjutning från producent till med-
borgare. Bolaget har utifrån den snäva tidsram som givits för förflyttningen av returpapper 
från producentansvar till kommunalt ansvar sökt en kortsiktig lösning (två år) där nuva-
rande insamlingssätt på återvinningsstationerna ligger kvar. I den lösningen sköter en ent-
reprenör hela uppdraget utan extrakostnader för June Avfall & Miljö vilket gör att vi inte 
behöver höja taxan gentemot invånarna i de tre ägarkommunerna. Gällande det returpapper 
som idag samlas in från fastigheter så har bolaget valt ett auktorisationsförfarande där en 
maxtaxa har fastslagits i avfallstaxan 2022. 

I maj beslutade styrelsen att en ny avgiftsmodell för verksamhetsavfall som lämnas på bo-
lagets sortergårdar ska införas, där en avgift tas ut per företagsbesök från årsskiftet 
2021/2022 med hjälp av ett sensorstyrt inpasseringssystem. Bolaget har under året genom-
fört en upphandling av teknisk lösning, planerat information och genomfört flera praktiska 
förberedelser. 

Revidering av renhållningsordningen 
Under 2021 har bolaget arbetat med att revidera renhållningsordningen. 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 upp-
dateras vid behov. Det är kommunfullmäktige i varje ägarkommun som antar en renhåll-
ningsordning. Arbetet med Avfallsplan 2023-2026 drivs i projektform med representation 
från varje ägarkommun. Målområden har fastställts av styrelsen och effektmål utifrån gäl-
lande etappmål, globala mål, frivilliga mål från Avfall Sverige etc. har tagits fram för re-
spektive målområde. Förslaget på målområden och effektmål gick ut till de kommunala 

Förstudie 
ny sortergård 

i Habo 
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referensgrupperna som fick tycka till. Parallellt med detta har avfallsföreskrifterna revide-
rats internt av bolaget. I slutet på september 2021 skickades förslaget till ny renhållnings-
ordning på internremiss till utvalda förvaltningar i de tre kommunerna. De reviderade av-
fallsföreskrifterna skickades på juridisk granskning. Synpunkter har inkommit och 
renhållningsordningen har reviderats. Förslaget till ny renhållningsordning skickas ut på 
formellt samråd och ställs ut för granskning under våren 2022.  

Översyn av slamhanteringen 

Bolaget har initierat och genomfört en utredning av slamtömningsverksamheten. Bolagets 
styrelse har fattat beslut om att slamverksamheten ska läggas ut på entreprenad och förbe-
redelser inför en entreprenadupphandling är påbörjad. 

Fortsatt fokus på kostnader och intäkter 
Bolaget har förbättrat sina rutiner och arbetar numera med månadsbokslut utöver tertial-
rapporter och delårsbokslut. Månadsboksluten skapar en större säkerhet i de ekonomiska 
analyserna. Årets resultat uppgår till 14,9 MSEK . Det goda resultatet har nåtts genom hög 
ersättning på avfallsfraktionerna metall och wellpapp som bolaget säljer, fortsatt fokus på 
kostnader och att det i en del tidigare kostnadsreduceringar har gått att bibehålla kostnads-
nivån trots ökade priser. Högre taxeintäkter pga. invånartillväxt och köp av fler tjänster har 
gynnat bolaget ekonomiskt. Givet det faktum att ett positivt resultat i en taxefinansierad 
verksamhet är att beteckna som ett överuttag av avgifter från taxekollektivet kommer ma-
joriteten av resultatet att läggas upp i balansen som en skuld till taxekollektivet. Bolaget 
har dock beslutat att ge sina aktieägare en avkastning på eget kapital.  
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Ägardirektiven 
Jönköpings kommun utfärdar årligen såväl generella ägardirektiv till samtliga kom-
munägda företag som särskilt ägardirektiv till June Avfall & Miljö AB. Direktiven reglerar 
vilka frågor som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. Detta kan 
gälla större förvärv eller avyttringar, större verksamhetsförändringar eller investeringar 
över 25 mnkr. Ägaren fastställer också finansiella mål som uttrycker en långsiktig förvän-
tan. Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en bolagsrapport. Rapporten utgör 
en viktig del i de av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorernas granskning av kon-
cernens efterlevnad av ägardirektiven och det kommunala uppdraget. Styrelsen och före-
tagsledningen anser att June Avfall & Miljö AB uppfyllt ägardirektiven under året och 
kommer att uppfylla direktiven även framgent. 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfakturer 
Avfallsbranschen som helhet präglas av stora förändringar 
och regleringar. Den förpackningsförordning som skulle ha 
trätt i kraft den 1 januari 2022 sköts upp av regeringen och i 
november 2021 lämnades en promemoria. 

I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för 
utökat producentansvar för förpackningar. Producenterna ska, 
genom godkända producentansvarsorganisationer som de anlitar, ansvara ekonomiskt för 
insamling och behandling av förpackningsavfall. Det operativa ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall fördelas mellan kommuner och producentansvarsorganisationer. 
Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från hushåll och 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. Ett regeringsbeslut i 
frågan väntas tidigast i juni 2022. De nya förordningarna och ändringar av dem får 
ekonomisk påverkan på bolagets verksamhet. 

Förväntad framtida utveckling 
Om förslag till nya bestämmelser i syfte att förbättra insamlingen av förpackningsavfall 
som är framtaget av Miljödepartementet går igenom kommer kommunen att få ett 
insamlingsansvar för förpackningar. Det innebär att June Avfall & Miljö kommer få det 
ansvaret. Ett antal ställningstaganden och analyser kommer att krävas som kommer att 
utmynna i en införandeplan. Det är ett intensivt, komplext och resurskrävande arbetet som 
fodras. Ett regeringsbeslut väntas tidigast i juni 2022. 

Under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas om att anlägga en ny sortergård i 
Habo väntar ett omfattande projekteringsarbete och upphandlingar. 

När upphandlingen av slamhantering är genomförd startar ett överlämningsarbete till den 
tilldelade entreprenören och arbetet med entreprenaduppföljning. 

  

Kommunerna 
kan få insam-
lingsansvar 
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Miljö och hållbarhetsupplysningar 
June Avfall & Miljö arbetar ständigt med att förebygga uppkomsten av avfall och att öka 
materialåtervinningen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner i enlighet med den så 
kallade avfallstrappan, se ovan. Detta sker bland annat genom olika typer av 
kommunikationsinsatser gentemot invånarna och ekonomisk styrning genom avfallstaxan. 

Bolaget arbetar med att fasa ut fossila bränslen från fordonsflottan. Under 2021 köpte 
bolaget in 4 nya biogasbilar för sophämtning och 2 dieselbilar för sophämtning såldes. 
Sammanlagt går 18 av bolagets sopbilar på biogas, vilket kan jämföras med 2020 då 15 av 
bolagets sopbilar gick på biogas. Resterande sopbilar drivs med diesel. Totalt har June 
Avfall & Miljö 39 bilar för sophämtning, 4 bilar för slamtömning, 5 hjullastare på 
sortergårdarna och 11 personbilar. Av personbilarna går 8 bilar på biogas, 2 bilar på el och 
en bil på diesel. Sedan mitten av januari 2021 tankar bolaget lokalproducerad biogas på 
den nya biogasstationen vid Momarken 42 istället för att tanka fordonsgas. 

För att bidra till ökad återanvändning och återvinning av material arbetar bolaget med att 
utveckla sortergårdarna med fler fraktioner så att fler materialslag kan återvinnas och 
genom att ge invånarna möjlighet att lämna saker som går att återanvända till de så kallade 
prylbodarna. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken 
Bolaget driver elva sortergårdar. Av dessa är åtta tillståndspliktiga enligt miljöbalken. 
Resterande tre är anmälningspliktiga. I tillstånden regleras bland annat vilka typer och 
mängder av avfall som får tas emot och mellanlagras. Under året har en ansökan om ett 
nytt miljötillstånd för Huskvarna sortergård lämnats in till Länsstyrelsen. 
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Eget kapital 
Bundet eget kapital 
 

Aktiekapital 2021 Aktiekapital 2020 

Ingående balans 8 000 8 000 
Justerad ingående balans 8 000 8 000 
   
Transaktioner med ägare   
Nyemission 13 000 – 
Summa 13 000 – 

 
Vid årets utgång 
 

21 000  8 000  

 

Fritt eget kapital  Balanserat resultat 
inkl årets resultat 2021 

Balanserat resultat 
inkl årets resultat 2020 

   
Ingående balans 8 263 -8 318 
Justerad ingående balans 8 263 -8 318 

 
Årets resultat 689 8 281 
Summa 689 8 281 

 
Transaktioner med ägare    
Utdelning -8 000 - 
Erhållna aktieägartillskott - 8 300 
Summa -8 000 8 300 

 
Vid årets utgång 952 8 263 

 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljanderesultat- och balans-
räkning med tillhörande noter. 

  

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 952 246, 
disponeras enligt följande Belopp i kr 

Återbetalning villkorat aktieägartillskott  300 000 
Balanseras i ny räkning 652 246 
Summa 952 246 
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Resultaträkning 
Belopp I tkr Not 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Nettoomsättning 2 197 003 181 029 
Övriga rörelseintäkter  3 3 004 3 272 
Nettoomsättning  200 007 184 301 

 
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 5, 7 -106 077 -83 614 
Personalkostnader 4 -60 523 -59 372 
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 

6 -30 897 -29 172 

Rörelseresultat  2 510 12 143 
 
Resultat från finansiella poster 

   

Räntekostnader, liknande resultatposter 8 -1 636 -1 706 
Resultat efter finansiella poster  874 10 437 
Resultat före skatt  874 10 437 
Skatt på årets resultat 9 -185 -2 156 
Årets resultat  689 8 281 
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Balansräkning 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31 
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklings- och 
liknande arbeten 

10 1 455 1 663 

  1 455 1 663 
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 11 53 069 55 993 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 62 379 68 100 
Inventarier, verktyg och installationer 13 33 507 41 085 
  148 955 165 178 

 
Summa anläggningstillgångar  150 410 166 841 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  2 054 1 576 
Fordringar hos moderbolag  67 791 27 271 
Fordringar hos koncernbolag  227 615 
Övriga fordringar  30 62 
Förutbetalda kostnader och upplupna in-
täkter 

 2 604 2 871 

  72 706 32 395 
Kassa och bank  
 

 54 9 

Summa omsättningstillgångar 
 

 72 760 32 404 

SUMMA TILLGÅNGAR  223 170 199 245 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 
Eget kapital  
 

   

Bundet eget kapital:    
Aktiekapital  21 000 8 000 
  21 000 8 000 

 
Fritt eget kapital:    
Balanserad vinst eller förlust  263 -18 
Årets resultat  689 8 281 
  952 8 263 

 
Summa eget kapital  21 952 16 263 

 
Långfristiga skulder 14   
Skulder till moderföretag  165 000 165 000 
  165 000 165 000 

 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  2 372 2 376 
Skulder till koncernföretag  4 776 1 133 
Skatteskulder  137 56 
Skuld till taxekollektivet  14 063 – 
Övriga kortfristiga skulder  2 485 3 033 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 12 385 11 384 
 

 
 

 36 218 17 982 

Summa eget kapital och skulder  223 170 199 245 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr Not 2021-01-01– 2020-01-01– 
  2021-12-31 2020-12-31 
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  874 10 436 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet, m m 

se 
nedan 

30 108 28 638 

  30 982 39 074 
Betald Inkomstskatt  -103 -35 
Kassaflöde från löpande verksam-
heten före förändringar av rörelseka-
pital 
 

 30 879 39 039 

Kassaflöde från förändringar 
i rörelsekapital 

   

Ökning (-) Minskning (+) 
av rörelsefordringar 

 -40 310 -6 022 

Ökning(-)Minskning(+) av rörelseskulder  18 154 -318 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 8 723 32 699 
 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggnings- 
tillgångar 

 -14 466 -33 237 

Avyttring av materiella anläggnings- 
tillgångar 

 788 534 

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten 

 -13 678 -32 703 

    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  13 000 – 
Utbetald utdelning till moderföretagets 
aktieägare 

 -8 000 – 

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten 

 5 000 – 

    
Årets kassaflöde  45 -4 
Likvida medel vid årets början  9 13 
Likvida medel vid årets slut  54 9 

 
Noter till kassaflödesanalysen  2021-12-31 2020-12-31 
Poster som inte ingår i kassaflödet  -789 -534 
Avskrivningar anläggningstillgångar  30 897 29 172 
Summa  30 108 28 638 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i Tkr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper med mera 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas separat till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar 
Avskrivningen sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilket kan röra 
sig om 3–10 år. Bedömda nyttjandeperioder omprövas om det finns indikationer på att 
dessa har förändrats jämfört med uppskattningen föregående balansdag. Avskrivningarna 
påbörjas när tillgången kan användas. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Internt upparbetade immateriella tillgångar År 

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 3–10 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvär-
vet för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas 
endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att 
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader 
för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i 
den period då de uppkommer.  

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponen-
ter inte bedöms vara väsentlig, delas tillgången inte upp på komponenter.  

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen 
vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas 
från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst 
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eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräk-
ningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.  

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade 
värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de 
uppkommer. 

Avskrivningar 
Bolaget har övertagit den största delen av anläggningstillgångarna från Jönköpings kom-
mun. Jönköpings kommun införde komponentavskrivning 2014. Man bestämde vid 
samma tillfälle att alla historiskt anskaffade anläggningstillgångar skulle ligga kvar och 
följa tidigare avskrivningssätt. Något som även gäller för dessa tillgångar hos June Avfall 
& Miljö. Det som byggts och sedermera övertagits av June Avfall & Miljö efter 2014 är 
Råslätts sortergård. Denna delades in i komponenter och komponentavskrivs även i nulä-
get. 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaff-
ningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs 
av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk.  

Materiella anläggningstillgångar: 

Anläggningstillgångar År 
Projektering 5 
Markarbeten 30 
Byggnader 30 
Asfalt, slit 10 
Densihpalt (tåligare än asfalt) 20 
Stängsel 10 
Elinstallationer (Momarken) 25 
Fordon 7 
Inventarier 10 
Taggningsprojekt 5 
EDP, system 5 
Kärl 10 
Containers 10 

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggningstillgångar samt 
andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anlägg-
ningstillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
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minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fast-
ställa värdet av en eventuell nedskrivning. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) 
fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på till-
gången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning 
ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. Vid varje balansdag gör företaget en 
bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet åter-
förs nedskrivningen delvis eller helt. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen. 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren 
 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Hämtning 181 166 170 096 
Lämning 15 837 10 919 
Summa 197 003 181 015 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 
 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Återvunna fordringar 45 103 
Realisationsvinster 789 535 
Statliga bidrag 892 1 146 
Övriga intäkter 1 278 1 488 
Summa 3 004 3 272 

Not 4 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

 
2021-01-01– 
2021-12-31 

Varav 
män 

2020-01-01– 
2020-12-31 

Varav 
män 

Sverige 119 89 117 86 
Totalt 119 89 117 86 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och 
övriga anställda 
 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD 1 628 1 114 
Löner och andra ersättningar, anställda 41 226 41 193 

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 
Andel kvinnor 2021-12-31 2020-12-31 
Styrelsen 40 % 40 % 
Övriga ledande befattningshavare 50 % 25 % 
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader 
 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Löner och andra ersättningar: 42 854 42 310 
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1) 15 882 16 118 

1) Av företagets pensionskostnader avser 339 876 (f.å. 447 000) företagets VD och 
styrelse. 

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
KPMG AB 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Revisionsuppdrag 85 85 
Andra uppdrag 25 - 

 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan gransk-
ning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning el-
ler genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill-
gångar 
Avskrivningar enligt plan fördelar per tillgång 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och likn 208 208 
Byggnader och mark 2 924 3 189 
Nedlagda kostnader på annans fastighet 45 45 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 496 12 752 
Inventarier, verktyg och installationer 13 224 12 978 
 30 897 29 172 

 

Avskrivningar enligt plan fördelade per 
funktion 

2021-01-01– 
2021-12-31 

2020-01-01– 
2020-12-31 

Administrationskostnader 30 044 28 354 
Forsknings- och utvecklingskostnader 853 818 
 30 897 29 172 
Totalt 61 794 58 344 
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Not 7 Operationell leasing – leasetagare 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal 

2021-01-01– 
2021-12-31 

2020-01-01– 
2020-12-31 

Inom ett år 6 028 5 980 
Mellan ett och fem år 22 525 22 302 
Senare än fem år 16 056 20 145 
 44 609 48 427 

 
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 6 229 5 873 

 
Största posterna utgörs av kontrakt hyra lokaler Momarken 42 fram 2031-02-28, arrende-
avtal Huskvarna Sortergård fram till 2026-06-30, Hyra kontorsmaskiner fram till 2026-
09-30 samt kontrakt hyra gastankstation fram till 2039-12-31. 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Räntekostnader, koncernföretag 1 632 1 695 
Räntekostnader, övriga 0 4 
Räntekostnader, skatter och avg 4 7 
Summa 1 636 1706 

Not 9 Skatt på årets resultat 
 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Aktuell skattekostnad 185 35 
Uppskjuten skatt - 2 121 
 185 2 156 

 
Avstämning av effektiv skatt 2021-01-01– 

2021-12-31 
2020-01-01– 
2020-12-31 

Resultat före skatt 874 10 437 
 

Skatt enligt gällande skattesats 180 2 234 
Ej avdragsgilla kostnader 5 6 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskotts- 
avdrag 

- -2 121 

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler - -84 
Redovisad effektiv skatt -185 -35 
Differens - - 
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Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2021-12-31 2020-12-31 
-Vid årets början 2 078 2 078 
Vid årets slut 2 078 2 078 
Ackumulerade avskrivningar   
-Vid årets början -415 -208 
-Årets avskrivning -208 -207 
Vid årets slut -623 --415 
Redovisat värde 1 455 1 663 

Not 11 Byggnader och mark 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2021-12-31 2020-12-31 
-Vid årets början 66 300 66 259 
-Nyanskaffningar - 41 
Vid årets slut 66 300 66 300 
Ackumulerade avskrivningar   
-Vid årets början -10 307 -7 252 
-Årets avskrivning -2 924 -3 055 
Vid årets slut -13 231 -10 307 
Redovisat värde vid årets slut 53 069 55 993 
Varav mark   
Ackumulerade anskaffningsvärden - - 
Redovisat värde vid årets slut - - 

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggning 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2021-12-31 2020-12-31 
-Vid årets början 108 225 77 701 
-Nyanskaffningar 11 246 30 706 
-Avyttringar och utrangeringar -2 404 -182 
Vid årets slut 117 067 108 225 
Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början -40 125 -24 883 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrange-
ringar 

-2 404 182 

-Årets avskrivning -16 967 -15 424 
Vid årets slut -54 688 -40 125 
Redovisat värde vid årets slut 62 379 68 100 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2021-12-31 2020-12-31 
-Vid årets början 71 498 69 007 
-Nyanskaffningar 3 220 2 491 
 74 718 71 498 
Ackumulerade avskrivningar   
-Vid årets början -30 413 -19 926 
-Årets avskrivning -10 798 -10 487 
 -41 211 -30 413 
Redovisat värde vid årets slut 33 507 41 085 
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Not 14 Långfristiga skulder 
 2021-12-31 2020-12-31 
Skulder som förfaller senare än ett år från 
balansdagen 

  

Skulder till moderföretag 65 000 115 000 
 

Skulder som förfaller senare än fem år från 
balansdagen 

  

Skulder till moderföretag 50 000 50 000 

Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31 
För egna skulder och avsättningar inga inga 
För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 

inga inga 

Eventualförpliktelser 
Inga  

Not 16 Koncernuppgifter 
Bolaget ägs till 91 % av Jönköpings Rådhus AB, organisationsnummer 556380-7162, 
med säte i Jönköping som är helägt av Jönköpings kommun. 5 % ägs av Habo kommun 
och 4 % av Mullsjö kommun. 

Av företagets totala kostnader och intäkter mätt i kronor avser 6 % (6 %) av kostnaderna 
och 7 % (7 %) av intäkterna andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget till-
hör. 

Not 17 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat / Nettoomsättning. 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

Soliditet: 
(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / 
Totala tillgångar. 
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Not 18 Transaktioner med närstående 
Nettointäkter koncernföretag avseende sophämtning & avfallshantering 
13 594,15 tkr  

9 825,2 Bostads AB Vätterhem 

287,4 Campus Gränna AB 

3,6 Destination Jönköping AB  

151,9 Elmia AB 

3 025,2 Junehem AB 

17,2 Jönköping Airport 

23,3 Jönköping Energi AB 

3,8 Jönköping Energi Nät AB 

106,8 Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB 

54,4 Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 

95,3 Södra Munksjöns Utvecklings AB 

 Nettointäkter Jönköpings kommun avseende sophämtning & avfallshantering 
18 785,64 tkr 

Kostnader Jönköpings kommun för VA, förvaltningstjänster m.m. -19 592,93 tkr 

Kortfristiga fordringar moderbolag Jönköping Rådhus AB 67 790,54 tkr 

67 790,5 Koncernkonto SEB 

Kortfristiga fordringar Jönköpings kommun 227,11 tkr 

32,84 Återvunna kundfordringar att återbet t June 

194,26 Ej reglerad factoring 

Långfristig skuld till moderbolag Jönköping Rådhus AB 165.000,00 tkr 

Kostnader koncernföretag -11 068,09 tkr 

-21,0 Jönköping Rådhus AB, försäkringar 

-152,0 Jönköping Rådhus AB, management fee 

-10 778,7 Jönköping Energi, el och värme 

-116,4 Jönköping Energi, Nät, el och värme 
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Kortfristig skulder koncernföretag 1 209,47 tkr 

944,1 Jönköping Energi, Upplupen el och fjärrvärme 

2,0 Jönköping Energi, Förutbetald intäkt sophämtning 

12,4 Elmia AB, Förutbetald intäkt sophämtning 

236,1 Junehem AB, Förutbetald intäkt sophämtning 

1,1 Jönköping Airport, Förutbetald intäkt sophämtning 

8,2 Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB, Förutbetald intäkt 
sophämtning 

5,5 Jönköpings kommuns Förvaltnings AB. Förutbetald intäkt sophämt-
ning 

Kortfristiga skulder Jönköpings kommun avseende VA, El & Värme m.m. 
3 566,97 tkr  

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 
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