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Bilaga 2.  
Beskrivning av kommunerna

Samtliga av June Avfall & Miljös tre ägarkommuner 
ligger i Jönköpings län. Habo och Jönköping ligger vid 
Vättern, Sveriges näst största sjö. Mullsjö kommun 
angränsar till både Jönköping och Habo kommuner.

Detta avsnitt ger en nulägesbeskrivning av kommuner-
na samt beskriver framtida utmaningar och förutsätt-
ningar. 
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Jönköpings kommun

Fakta och folkmängd
Jönköpings kommun är idag en av Sveriges 10 största kommuner 
sett till befolkningsmängd och Jönköping med kringliggande tätorter 
expanderar i snabb takt. Invånarantalet var 143 579 personer den 
31 december 2021. Kommunen ligger vid södra Vättern och känne-
tecknas av ett omväxlande naturlandskap. Jönköping är ett ledande 
transport- och kommunikationscentrum, en betydande handels- och 
utbildningsstad och genom Elmia en internationellt känd mäss- och 
konferensort. Jönköping är också residensstad och administrativt 
centrum i regionen.

Här finns ett flertal statliga verk och rättsvårdande myndigheter bland 
andra Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Domstols-
verket. Kommunen präglas också av högskolan vilken är inriktad på 
handel, kommunikation, teknik och hälsa. 

Framtidsutsikt
Jönköpings kommun ökar sin befolkning med cirka 1 500–2 000 
invånare per år. I kommunens utbyggnadsstrategi uppskattas folk-
mängden i kommunen uppgå till cirka 200 000 invånare till år 2050. 
En växande befolkning ställer krav på kommunens beredskap att 
planera för nya bostäder, skola, vård och omsorg. Ett stort antal nya 
bostäder behövs liksom hållbara infrastruktursatsningar och trafiksys-
tem.

Nybyggnation förväntas ske i olika stråk ut från tätorten i områden 
där förutsättningar för kollektivtrafik finns. Förtätning av staden kom-
mer ske framför allt inom de större tätorterna Jönköping och Hus-
kvarna. 

Det ökande invånarantalet påverkar avfallshanteringen i kommunen 
med ett relativt stort antal nya abonnemang, nya insamlingsområden 
och eventuellt också nya insamlingsformer. Sopbilar kan komma att 
få svårigheter att ta sig fram i stadskärnan och alternativa system kan 
behöva utvärderas. Vid exploatering av nya områden måste det be-
aktas att nödvändiga markutrymmen finns för eventuell fastighetsnära 
insamling av olika avfallsslag.

I kommunen finns nio sortergårdar, vilket är många i förhållande till de 
geografiska förutsättningar som finns i kommunen samt till antal invå-
nare. Av de nio sortergårdarna bedöms fem stycken ha ett behov av 
åtgärder, antingen administrativa i form av tillstånd och anmälningar 
eller fysiska i form av större eller mindre ombyggnationer. June Avfall 
& Miljö håller på att utreda sortergårdarnas framtid.

143 579 
Invånare bor i kommunen.

Årlig ökning på
ca 2 000 invånare.

En av Sveriges,
tio största kommuner.

I kommunen finns 
9 sortergårdar.
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Habo kommun

Fakta och folkmängd
Habo är grannkommun till Jönköpings kommun och är en liten, men 
expansiv kommun, med ett ökande invånarantal. Kommunen hade 
totalt 12 810 invånare den 31 december 2021. Ungefär 70 procent 
av invånarna är bosatta i centralorten Habo. Lite mer än en femtedel 
av invånarna bor på landsbygden och övriga personer bor i någon 
av de mindre tätorterna Furusjö, Brandstorp, Baskarp och Fagerhult. 
Många barnfamiljer bor i Habo. År 2021 fanns det totalt 4 740 hushåll 
i kommunen. Majoriteten av bostäderna, ungefär 80 procent, utgörs 
av småhus.

Kommunen är väldigt mån om sina företag och vill vara en företags-
vänlig kommun. Fagerhults belysning AB är det största företaget i 
kommunen. Många av de som bor i Habo arbetar dock i en annan 
kommun. Ungefär 60 procent av invånarna 
pendlar ut från Habo kommun. De 
flesta pendlar mellan Habo 
och Jönköping. 

Framtidsutsikt
Prognoser visar att antalet invånare i Habo kommun kommer att öka 
med 2 610 personer till år 2030, från 11 845 invånare år 2017 till 
14 455 invånare år 2030. Kommunens översiktsplan ÖP 2040 har en 
planeringsinriktning som utgår från att Habo kommun år 2040 kan ha 
cirka 20 000 invånare. För att klara detta scenario behöver kommu-
nens bostadsbestånd växa med ungefär 3 000 nya bostäder. Som 
komplement till ÖP 2040 har kommunen tagit fram en markstrategi. 
Syftet med markstrategin är att stärka och möjliggöra kommunens 
framtida utveckling genom ett strategiskt och långsiktigt arbete med 
kommunens markägande. 

Likt Jönköpings kommun ställer en växande befolkning krav på kom-
munens beredskap för att planera för nya bostäder, skola, vård och 
omsorg. Likaså behövs hållbara infrastruktursatsningar och trafiksys-
tem. En förtätning av tätorten kommer att prioriteras för att tillgodose 
äldre och yngres behov av lägenheter.  

I takt med att nybyggnationen ökar, ökar också kraven på tillgäng-
lighet inom avfallshanteringen. Avfallshanteringen behöver byggas ut 
i samma takt som invånarantalet ökar. Tillgängligheten för att lämna 
utsorterat avfall behöver bli bättre. Befintlig sortergård ligger utanför 
Habo centrum och några hushåll på landsbygden och i de mindre 
tätorterna har en lång resväg till sortergården. 

Befintlig sortergård kommer inom de närmsta åren att behöva flyttas, 
eftersom den ligger i anslutning till en deponi som ska sluttäckas. 
Arbetet pågår med en ny sortergård placerad i Habo kommun.

12 810 
Invånare bor i kommunen.

Pendlar ut från
kommunen dagligen.60%

Arbete med en
ny sortergård pågår.
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Mullsjö kommun

Fakta och folkmängd
Mullsjö kommun är en kommun i Jönköpings län med centralort 
Mullsjö. Kommunen angränsar till både Jönköping och Habo och har 
en yta på cirka 210 km² varav ungefär 10 km² utgörs av sjöar och 
vattendrag. Kommunen hade totalt 7 430 invånare vid utgången av 
2021 och befolkningsantalet har varit relativt stabilt sedan 1980-talet. 
Ungefär 22 procent av invånarna pendlar ut från kommunen dagli-
gen. Den största in- och utpendlingen till Mullsjö sker från Jönköping 
och Habo kommun.

Mullsjö kommun har en omväxlande och rik natur. Stora delar av 
kommunen har ett nationellt värde för naturvården och utgör så kall-
lade riksintressen. Utöver dessa finns även områden med regionalt 
och lokalt intresse. Det är lätt att ägna sig åt friluftsliv i Mullsjö. Inom 
kommunen finns aktiviteter med ett flertal 
vandringsleder, kanotvatten och cy-
kelleder. I Mullsjö finns också 
cirka 75 km preparerade 
skidspår, samt en av 
södra Sveriges bästa al-
pina skidanläggningar. 

Framtidsutsikt
Mullsjö kommun har en vision om att öka befolkningsmängden från 
cirka 7 000 invånare till 8 000 invånare till år 2030. För att bibehålla 
en positiv befolkningsutveckling behöver inflyttningen av unga barnfa-
miljer till kommunen öka. Kommunen har därför tagit fram strategier 
för tillväxt och utveckling. En ökad befolkning innebär krav på nya bo-
städer och insamlingssystem för avfall. Behovet av lägenheter är stort 
för att tillgodose äldre och yngres behov och en förtätning av tätorten 
kommer att prioriteras.

Sortergården i Mullsjö bedöms vara lämpligt geografiskt placerad 
men ombyggnadsbehov finns då sortergården är äldre och sliten. 
June Avfall & Miljö kommer utreda om ny lokalisering eller ombygg-
nation är mest lämpligt för att kunna tillgodose invånarnas behov på 
bästa sätt.

7 430 
Invånare bor i kommunen.

75 km 
Längdskidspår.

En av Sveriges bästa
alpina skidanläggning
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