
Sida 
 1 

Kallelse till kommunfullmäktige 
Sammanträde Kommunfullmäktige 
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§ 121 VA verksamhetsområden (vatten, spillvatten och
dagvatten) 2022 
Diarienummer KS22/304 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka och 
revidera verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten, med 
uppdelning i dagvatten fastighet (Df) respektive dagvatten gata (Dg), i 
enlighet med tekniska förvaltningens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller dels utökning av verksamhetsområdet mot bakgrund av 
kommunens tillväxt och dels revidering av verksamhetsområdet med 
anledning av dagvattentaxans utformning och det fastställda 
verksamhetsområdet för dagvatten (D). Tekniska förvaltningen föreslår att 
verksamhetsområdet för dagvatten i Habo kommun delas upp i dagvatten 
fastighet (Df) respektive dagvatten gata (Dg). 

Allmänt om lagen om allmänna vattentjänster, verksamhetsområde, 
VA-taxa och allmänna bestämmelser 
I 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) regleras kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster och bestämma det verksamhetsområde 
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. 
Kommunen har verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Inom verksamhetsområdet har både VA-huvudmannen och fastighetsägare 
rättigheter och skyldigheter. 

För VA-huvudmannen gäller bland annat skyldigheter att tillhandahålla 
tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheter att ta ut 
avgifter (VA-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom 
verksamhetsområdet bland annat rättighet att använda sig av tjänsterna 
inom området och är därmed också skyldiga att betala VA-taxa och följa 
allmänna bestämmelser som beslutas av kommunen. 

Utökning av verksamhetsområdet 
Habo kommun växer och i och med det även kommunens ansvar för 
vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten inom det allmänna 
verksamhetsområdet. Det finns därför anledning att med jämna mellanrum 
besluta om utökning av verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. 

Revidering av verksamhetsområdet för dagvatten 
Dagvattentaxan är uppdelad i dagvatten fastighet (Df) respektive dagvatten 
gata (Dg). I Habo kommun är utbredningsområdet för verksamhetsområdet 
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Df identiskt med verksamhetsområdet för Dg. Detta innebär att samtliga 
fastigheter inom verksamhetsområdet för dagvatten skulle anses ha samma 
behov och belastas med samma kostnader för både dagvatten fastighet och 
dagvatten gata. 

Att det är ett och samma verksamhetsområde för dagvatten medverkar till 
en orättvis fördelning av kostnaderna för kommunens dagvattentjänster, 
eftersom vissa fastigheter inom verksamhetsområdet för dagvatten 
fastighet varken har behov av eller tillgång till tjänsten. Fastighetsägare ska 
endast betala för den dagvattentjänst som fastigheten har behov av. 

Genom att dela upp verksamhetsområdet för dagvatten till två separata 
verksamhetsområden, Df respektive Dg, skapas förutsättningar för att 
uppnå en mer rättvis fördelning av dagvattenkostnaderna för 
fastighetsägare och allmän platsmarkhållare. Därmed uppnås en högre 
lagefterlevnad och tydlighet ifråga om ansvar. 

_____  
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

VA verksamhetsområden (vatten, spillvatten och 
dagvatten) 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka och revidera verksamhetsområden 
för vatten, spillvatten och dagvatten, med uppdelning i dagvatten fastighet 
(Df) respektive dagvatten gata (Dg), i enlighet med tekniska förvaltningens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller dels utökning av verksamhetsområdet mot bakgrund av 
kommunens tillväxt och dels revidering av verksamhetsområdet med 
anledning av dagvattentaxans utformning och det fastställda 
verksamhetsområdet för dagvatten (D). Tekniska förvaltningen föreslår att 
verksamhetsområdet för dagvatten i Habo kommun delas upp i dagvatten 
fastighet (Df) respektive dagvatten gata (Dg). 

Allmänt om lagen om allmänna vattentjänster, verksamhetsområde, 
VA-taxa och allmänna bestämmelser 
I 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) regleras kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster och bestämma det verksamhetsområde 
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. 
Kommunen har verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Inom verksamhetsområdet har både VA-huvudmannen och fastighetsägare 
rättigheter och skyldigheter. 

För VA-huvudmannen gäller bland annat skyldigheter att tillhandahålla 
tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheter att ta ut 
avgifter (VA-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom 
verksamhetsområdet bland annat rättighet att använda sig av tjänsterna 
inom området och är därmed också skyldiga att betala VA-taxa och följa 
allmänna bestämmelser som beslutas av kommunen. 
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Utökning av verksamhetsområdet 
Habo kommun växer och i och med det även kommunens ansvar för 
vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten inom det allmänna 
verksamhetsområdet. Det finns därför anledning att med jämna mellanrum 
besluta om utökning av verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. 

Revidering av verksamhetsområdet för dagvatten 
Dagvattentaxan är uppdelad i dagvatten fastighet (Df) respektive dagvatten 
gata (Dg). I Habo kommun är utbredningsområdet för verksamhetsområdet 
Df identiskt med verksamhetsområdet för Dg. Detta innebär att samtliga 
fastigheter inom verksamhetsområdet för dagvatten skulle anses ha samma 
behov och belastas med samma kostnader för både dagvatten fastighet och 
dagvatten gata. 

Att det är ett och samma verksamhetsområde för dagvatten medverkar till 
en orättvis fördelning av kostnaderna för kommunens dagvattentjänster, 
eftersom vissa fastigheter inom verksamhetsområdet för dagvatten 
fastighet varken har behov av eller tillgång till tjänsten. Fastighetsägare ska 
endast betala för den dagvattentjänst som fastigheten har behov av. 

Genom att dela upp verksamhetsområdet för dagvatten till två separata 
verksamhetsområden, Df respektive Dg, skapas förutsättningar för att 
uppnå en mer rättvis fördelning av dagvattenkostnaderna för 
fastighetsägare och allmän platsmarkhållare. Därmed uppnås en högre 
lagefterlevnad och tydlighet ifråga om ansvar. 

I bilaga 1 och 2 listas och visas de fastigheter som föreslås införlivas i 
verksamhetsområdet samt vilka tjänster som gäller för respektive fastighet. 
V = vatten, S = spillvatten, Df = dagvatten fastighet, Dg = dagvatten gata. 

I bilagorna redovisas även föreslagen revidering av verksamhetsområdet 
för dagvatten med uppdelning i dagvatten fastighet (Df) respektive 
dagvatten gata (Dg). Om inget område är markerat för dagvatten fastighet 
(Df) gäller samma avgränsning som för verksamhetsområde 2021 för 
dagvatten (D). 

  

Marie Wikander Ederfors 
VA-chef 
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Kommunstyrelsen 
 
 

Bilaga 1. VA verksamhetsområden (dricksvatten, 

avloppsvatten och dagvatten) 2022 

Förteckning över tillkommande fastigheter eller fastigheter som 
omfattas av revidering 
 
Fastighet    Avser 
FISKEBÄCK 3:46   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:46   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:47   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:48   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:49   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:50   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:51   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:52   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:53   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:54   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:55   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:56   V, S, Df, Dg 
 
BRANDSTORP 1:85   Dg 
 
SIBBATORP 1:35   Dg 
 
FAGERHULT 1:16   Ej Dg 
FAGERHULT 1:51   Dg 
 
VÄSTERKÄRR 1:11   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:13   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:14   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:15   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:16   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:17   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:19   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:20   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:21   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:22   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:23   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:24   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:25   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:26   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:27   Dg 
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VÄSTERKÄRR 1:28   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:29   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:30   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:31   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:32   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:33   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:34   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:36   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:37   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:38   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:39   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:4   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:40   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:41   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:42   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:43   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:44   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:45   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:46   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:48   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:49   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:50   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:51   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:52   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:53   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:54   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:56   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:58   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:59   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:6   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:60   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:61   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:62   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:63   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:65   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:66   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:67   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:69   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:70   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:8   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:9   Dg 
  
FURUSJÖ 1:48   Dg 
FURUSJÖ 2:1   Dg 
FURUSJÖ 2:16   Dg 
FURUSJÖ 2:17   Dg 
FURUSJÖ 2:18   Dg 
FURUSJÖ 2:2   Dg 
FURUSJÖ 2:6   Dg 
FURUSJÖ 2:64   Dg 
FURUSJÖ 2:65   Dg 
FURUSJÖ 2:66   Dg 
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FURUSJÖ 2:67   Dg 
FURUSJÖ 2:68   Dg 
FURUSJÖ 2:69   Dg 
FURUSJÖ 2:7   Dg 
FURUSJÖ 2:70   Dg 
FURUSJÖ 2:71   Dg 
FURUSJÖ 2:72   Dg 
FURUSJÖ 2:73   Dg 
FURUSJÖ 2:74   Dg 
FURUSJÖ 2:75   Dg 
FURUSJÖ 2:76   Dg 
FURUSJÖ 2:8   Dg 
FURUSJÖ 2:86   Dg 
FURUSJÖ 2:88   Dg 
FURUSJÖ 2:9   Dg 
 
FISKEBÄCKSTOMT 2:1   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:10  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:11  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:12  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:13  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:14  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:15  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:16  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:17  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:19  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:2   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:20  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:21  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:22  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:23  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:24  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:25  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:26  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:27  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:28  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:29  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:3   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:30  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:31  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:32  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:33  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:34  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:4   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:5   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:6   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:7   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:8   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:9   Dg 
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BERG 1:10    Dg 
BERG 1:4    Dg 
BRÄNNINGE 1:7   Dg 
BRÄNNINGE 3:18   Dg 
BRÄNNINGE 3:367   Dg 
BRÄNNINGE 8:8   Dg 
BRÄNNINGE S:1   Df, Dg 
FISKEBÄCK 2:4   Dg 
FISKEBÄCK 2:5   Dg 
FISKEBÄCK 3:24   Dg 
FISKEBÄCK 3:25   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:26   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:29   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:30   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:34   Dg 
FISKEBÄCK 3:44   Dg 
KÄRNEKULLA 1:23   Dg 
KÄRNEKULLA 1:24   Dg 
KÄRNEKULLA 1:26   Dg 
KÄRNEKULLA 1:27   Dg 
KÄRNEKULLA 1:35   Dg 
KÄRNEKULLA 1:39   Dg 
 
MÖLEKULLEN 1:2   Ej Df och Dg  
 
 
V = vatten 
S = spillvatten 
Df = dagvatten fastighet 
Dg = Dagvatten gata 
 
 
 
Marie Ederfors 
VA-chef 
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Bilaga 2. VA verksamhetsområden (dricksvatten, 

avloppsvatten och dagvatten) 2022 

Kartor tillkommande fastigheter eller fastigheter som omfattas av 
revidering 
 
Om inget område är markerat för dagvatten fastighet (Df) gäller samma 
avgränsning som för verksamhetsområde 2021 för dagvatten (D). 
 
Område   Avser 
KÄRNEKULLA  V, S, Df, Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsterna vatten, spillvatten och 
dagvatten (V  S  D ) 
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Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsterna vatten och spillvatten (V  
S ) 

 
 
Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten fastighet (Df  ) 
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Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

 
 
 
BRANDSTORP  Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 
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BASKARP   Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

  
 
FAGERHULT  Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 
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VÄSTERKÄRR 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

  
 
FURUSJÖ 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 
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DOMSAND 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

  
 
 
BRÄNNINGE, FISKEBÄCK, KÄRNEKULLA, BERG 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) 
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Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten fastighet (Df  ) 

 
 
Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

 
 

   

17



 Sida
8 (8)

 
 

MÖLEKULLEN 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsterna dagvatten fastighet (Df  )  

  
och dagvatten gata (Dg ) 

 
 
 
 
V = vatten 
S = spillvatten 
Df = dagvatten fastighet 
Dg = Dagvatten gata 
 
 
 
Marie Ederfors 
VA-chef 
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§ 125 Politisk organisation mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer KS21/178 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

• kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sex ledamöter och sex 
ersättare, 

• budgetberedningen ska bestå av arbetsutskottets ledamöter. 

Beslutet innebär en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Under den gångna mandatperioden har arbetsutskottet bestått av fem 
ledamöter och fem ersättare. Budgetberedningen har under den gångna 
mandatperioden bestått av arbetsutskottets ledamöter samt en representant 
från Sverigedemokraterna som då var fjärde största parti i 
kommunfullmäktige. 

Efter valet 2022 blev Sverigedemokraterna tredje största parti. Majoriteten 
har därför föreslagit att Sverigedemokraterna ska beredas en plats i 
arbetsutskottet och att detta ska ske genom att utöka arbetsutskottet till sex 
ledamöter, samt att budgetberedningen ska bestå av dessa sex ledamöter.  

Förändringen av antal ledamöter innebär att kommunstyrelsens reglemente 
revideras. 

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

_____  
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§ 126 Svar på motion om lokal busslinje - "mjuka linjen" 
Diarienummer KS22/2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förslag om att 
kommunen inrättar en busslinje mellan kommunens ytterområden och 
viktiga knutpunkter i Habo centrum som mataffär, apotek, vårdcentral och 
bibliotek (”mjuka linjen”). Morgan Malmborg yrkar att 
kommunfullmäktige 

• ger berörd förvaltning i uppdrag att utreda lämplig linjesträckning 
och tider för mjuka linjen 

• ger berörd förvaltning i uppdrag att genomföra och upphandla 
tjänsten mjuka linjen senast 2023 

• ger berörd förvaltning i uppdrag att följa upp och utvärdera mjuka 
linjen 12 månader efter införandet. 

Ovan förslag om att införa mjuka linjen har behandlats tidigare. Senast i en 
motion från Socialdemokraterna 2019. En kostnadsutredning gjordes 2020 
som visade att beroende på turtäthet och servicegrad kan kostnaden variera 
från 315 000 kronor per år till uppemot 2 miljoner kronor per år. Det 
billigare alternativet baseras på att Mjuka linjen körs av en minibuss som 
kan ta maximalt 8 personer och att fordonet kör två turer per dag. Med 
dagens dieselpriser skulle kostnaden bli ca 535 000 kronor per år. 

Ett annat alternativ är att samköra Mjuka linjen med skoltrafiken. 
Kostnaden landade 2020 på ca 405 000 kronor/år. Omräknat till 2022 års 
priser skulle kostnaden bli ca 690 000 kronor per år. 

_____  
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HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

bx.  2022 -01- 0 3

Dnr

TNLL  HAB(I)  KO  - +l  ULLMÄKTJGE
Motion  angående  Nokal buss]inje-  "Mjuka  Ljnjen"

X Habo  har  vi  flera  bostadsorter  ikommunens  y!terområden.

Fttt'usjö, Baw=dst=o@,  BasJaa;ip, Gmtav Adolfoe.h Viterkära'.
Oe'ihom  att erbjuda  busstranspott  meilan  Centrurn  oelt  våra  ytteroxmåden

liksonx nya  seniarboendet på Bränningc  satnt  fl.era otnråden  ua.derlättar  vi  för

komtanuninnevånarna  i dessa  ornråden  sorn  därjgenom  dessutom  sparar  in  på dyr  bensin.

Tanken  är även  att  äldre  personer,  barn  oc}i  personer  med  funl=ctionsliinder  oeh  deras  ai'fööriga

föräldralediga  oe't'i andra  konin"tuninvånare  utan  bil  elIer  körkort  skulIie  ha glädje  av

bättre  Nokal ko]lektivtrafik.

Flera  andra  kornmuner  bar  redan  Mjuka  }injen  såsom  MulItsjö  kornrnurx.

Mjuka  linjen  ska vara  en servieettuatltction  som  hjälpa  människor  att  ta sig  till  viktiga

knutpunkter  tex  tnataffärer,  apotek,  vårdeentrai  oeli  bibliotek.

Det  skulle  även  vara  positivt  för  den  NokaNa haxideNn saintidigt  som  vi  ge5r det  Nättare att bo på

landsbygden.

Vi  Habodemokrater  värnar  vår  landsbygd  samt  våra  äldre,  dMör  yrkar  vi:

Att  Kornnturxfullnäktige  ger  berörd  förvaltning  iuppdrag  att utreda  lämpIig

liniesträelcning ach tider för mjuka linjen.

Att  Kormnunfullntäktige  ger  berörd  förva]tning  i uppdrag  att (,eriomf<5m  oeli

upphandla  tjänsten  mjuka  linjen  senast  2023.

Att  Kounftilimäktige  ger  berörd  förvaItning  i uppdrag  att följa  upp  oeh

utvärdera  mjuka  linjen  12 månader  efter  införandet.

...;a.l,.(;t.',,=2==.t,.%:'»...l'.: .'.7!;i.": ':".)('.'Jf'J':}

Morgan  Malmborg

Habo  2022-0p-05
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§ 127 Svar på motion om införande av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom 
socialförvaltningen 
Diarienummer KS22/183 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion om införandet av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom socialförvaltningen. Anders Thelin 
föreslår 

• att försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, 30 timmars vecko-
arbetsmått, med bibehållen lön genomförs inom 
socialförvaltningen, 

• att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i 
försöksverksamheten, samt 

• att försöksverksamheten följs upp och utvärderas. 

Motionären framhåller att Habo kommun behöver bli en attraktiv 
arbetsgivare och att det finns många fördelar med en förkortad arbetstid 
med bibehållen lön. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som lämnat följande yttrande. 

Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområden för mandatperioden. 
Attraktiv arbetsgivare är ett av fokusområdena till vilket socialnämnden 
har beslutat om verksamhetsutvecklingsmålet personalförsörjning. 
Socialförvaltningen arbetar med åtgärder för att nå nämndens 
verksamhetsutvecklingsmål. 

Nedan ges undersköterska som exempel. Denna personalgrupp består av 
många medarbetare och är den personalgrupp där socialförvaltningen har 
störst utmaning att rekrytera nya medarbetare. 

En av åtgärderna socialförvaltningen arbetar med är äldreomsorgslyftet, 
vilket innebär en möjlighet för vårdbiträden att studera till undersköterska 
på halvfart och arbeta halvtid på sin arbetsplats inom ramen för sin 
arbetstid. 

Heltidsresan är en annan åtgärd förvaltningen arbetar med. Heltidsresan är 
en nationell överenskommelse och ett pågående arbete som innebär att 
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samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde erbjuds att arbeta 
heltid. 

Fördelar med sex timmars arbetsdag 
Vård och omsorg bedrivs dygnet runt alla veckans dagar. Att fördela 
arbetstiden på sex timmars arbetspass under dygnet skulle därmed inte 
innebär några svårigheter. Fler medarbetare skulle kunna arbeta samtidigt 
vid de tidpunkter på dygnet då många brukare behöver stöd samtidigt. Det 
skulle även minska behovet av obetalda raster. 

Med sex timmars arbetsdag skulle färre medarbetare sannolikt arbeta deltid 
under småbarnsåren, vilket skulle innebära att det blir lättare för 
arbetsgivaren att planera arbetet. 

Habo kommun som arbetsgivare skulle bli mer attraktiv för de arbetstagare 
som omfattas av sex timmars arbetsdag. Kretsen av personer som trots 
pendling skulle överväga att söka arbete i Habo kommun skulle troligen bli 
större. 

Fler vårdbiträden i Habo kommun skulle troligen välja att utbilda sig till 
undersköterska om heltidsmåttet sänktes från 37 timmar till 30 timmar per 
vecka för undersköterskor. 

Nackdelar med sex timmars arbetsdag 
Personalförsörjning är en av socialförvaltningens största utmaningar. Det 
är särskilt svårt att rekrytera medarbetare till äldreomsorgen. 
Socialförvaltningen ser redan idag en stor utmaning i att 30 årsarbetare i 
form av undersköterskor kommer att behöva rekryteras inom tre år till följd 
av befolkningsutvecklingen. 

Inom yrkeskategorin undersköterska har förvaltningen i dagsläget 103 
årsarbetare. Om heltidsmåttet för undersköterskor skulle sänkas från 37 till 
30 timmar per vecka skulle det innebära ökade kostnader på 11,5 miljoner 
kronor per år och förvaltningen skulle behöva anställa ytterligare 24 
årsarbetare i form av undersköterskor för att täcka behovet för de 103 
undersköterskor som sänker sin arbetstid från 37 till 30 timmar per vecka. 

Socialnämnden ser inga möjligheter att införa 6-timmars arbetsdag utifrån 
personalsituation och ekonomiska förutsättningar och ställer sig bakom 
socialförvaltningens yttrande. (SN 2022-10-26 § 60). 

Kommunstyrelsens behandling 
Lena Danås (V) yrkar bifall till motionen. 
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Hans Jarstig (KD), Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) och Olle Moln Teike 
(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag att 
avslå motionen och dels Lena Danås (V) förslag att bifalla motionen. 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

_____  
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§ 60 Yttrande över motion om införande av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom 
socialförvaltningen 
Diarienummer SN22/104 

Beslut 
Socialnämnden ser inga möjligheter att införa 6-timmars arbetsdag utifrån 
personalsituation och ekonomiska förutsättningar. Socialnämnden ställer 
sig bakom förvaltningens yttrandet. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
vilken han föreslår att en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, 30 
timmars veckoarbetsmått med bibehållen lön genomförs i 
socialförvaltningen, att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i 
försöksverksamheten samt att den följs upp och utvärderas. 

Motionären framhåller att Habo kommun behöver bli en attraktiv 
arbetsgivare och att det finns många fördelar med en förkortad arbetstid 
med bibehållen lön. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka motionen på remiss 
till socialnämnden för yttrande. 

Yttrande 

Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområden för mandatperioden. 
Attraktiv arbetsgivare är ett av fokusområdena till vilket socialnämnden 
har beslutat om verksamhetsutvecklingsmålet personalförsörjning. 
Förvaltningen arbetar med åtgärder för att nå nämndens 
verksamhetsutvecklingsmål.  

Nedan ges undersköterska som exempel. Denna personalgrupp består av 
många medarbetare och är den personalgrupp som förvaltningen har störst 
utmaning att rekrytera nya medarbetare. 

En av åtgärderna förvaltningen arbetar med är äldreomsorgslyftet, vilket 
innebär en möjlighet för vårdbiträden att studera till undersköterska på 
halvfart och arbeta halvtid på sin arbetsplats inom ramen för sin arbetstid. 

Heltidsresan är en annan åtgärd förvaltningen arbetar med. Heltidsresan är 
en nationell överenskommelse och ett pågående arbete som innebär att 
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samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde erbjuds att arbeta 
heltid. 

Fördelar med sex timmars arbetsdag 

Vård och omsorg bedrivs dygnet runt alla veckans dagar. Att fördela 
arbetstiden på sex timmars arbetspass under dygnet skulle därmed inte 
innebär några svårigheter. Fler medarbetare skulle kunna arbeta samtidigt 
vid de tidpunkter på dygnet då många brukare behöver stöd samtidigt. Det 
skulle även minska behovet av obetalda raster. 

Med sex timmars arbetsdag skulle färre medarbetare sannolikt arbeta deltid 
under småbarnsåren, vilket skulle innebära att det blir lättare för 
arbetsgivaren att planera arbetet. 

Habo kommun som arbetsgivare skulle bli mer attraktiv för de arbetstagare 
som omfattas av sex timmars arbetsdag. Kretsen av personer som trots 
pendling skulle överväga att söka arbete i Habo kommun skulle troligen bli 
större. 

Fler vårdbiträden i Habo kommun skulle troligen välja att utbilda sig till 
undersköterska om heltidsmåttet sänktes från 37 timmar till 30 timmar per 
vecka för undersköterskor. 

Nackdelar med sex timmars arbetsdag 

Personalförsörjning är en av socialförvaltningens största utmaningar. Det 
är särskilt svårt att rekrytera medarbetare till äldreomsorgen. Förvaltningen 
ser redan idag en stor utmaning i att 30 årsarbetare i form av 
undersköterskor kommer att behöva rekryteras inom tre år till följd av 
befolkningsutvecklingen. 

Inom yrkeskategorin undersköterska har förvaltningen i dagsläget 103 
årsarbetare. Om heltidsmåttet för undersköterskor skulle sänkas från 37 till 
30 timmar per vecka skulle det innebära ökade kostnader på 11,5 miljoner 
kronor per år och förvaltningen skulle behöva anställa ytterligare 24 
årsarbetare i form av undersköterskor för att täcka behovet för de 103 
undersköterskor som sänker sin arbetstid från 37 till 30 timmar per vecka. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion  om  införande  av  6 timmars  arbetsdag  med  bibehållen  lön  inom"""""""'=""""'aaa

socialförvaItningen.

1971 fattade  Riksdagen  beslut  om att sänka  veckoarbetstiden  till 40 timmar.  För dom  allra  flesta
av oss  är detta  självklart  idag  men  beslutet  föregicks  av mycket  debatt  och  många  röster höjdes
emot  förslaget,  som  av vissa  ansågs  fullständigt  orimligt.  Idag vet vi att  förändringen  var  positiv
både  för  verksamheten  och  för  löntagare,

Sedan  1971 har samhällets  rikedom  och produktivitet  ökat  betydligt.  Vänsterpartiet  vill använda
en del av det utrymme  som  ökad  tillväxt  ger  till att förkorta  arbetstiden.
Vi väljer  att gå försiktigt  fram  och  föreslår  ett försök  med  förkortad  arbetstid  inom
socialförvaltningen.

'!Sjukskrivningen  inom  socialförvaltningen  i Habo  kommun  är hög  jämfört  med  rikssnittet.*
Att  rekrytera  kompetent  personal  med  rätt  kvalifikationer  är idag  en stor  utmaning.  Prognosen
är att andelen  80+  kommer  att  öka  med  ca 70%.  Habo  kommun  behöver  bli en attraktiv
arbetsgivare.  Detta  är ett  steg  i den riktningen.
FÖrdelarna  med  en förkortad  arbetstid  med  bibehålen  lön är många.

Det handlar  om  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män,  mer  tid till gemenskap  och omvårdnad
av våra  barn  och  äldre.
Det handlar  om att förändra  ett samhälle  där  fler  skulle  orka  fullfölja  en hel arbetsdag.
Förkortad  arbetsdag  skapar  förutsättningar  för  ett aktivt  samhällsarbete,  kulturella  aktiviteter  och
en meningsfull  fritid.  Men  det  skapar  även ett samhälle  som  inte accepterar  utslagning  och
drogmissbruk  som  lösningar  av problem.  Ett samhälle  där  det  skapas  förutsättningar  för  jämlikhet
och  rättvisa  - en bra balans  mellan  arbete  och  fritid,  vilket  leder  till en bättre  psykosocial  hälsa
och  färre  sjukskrivningar"*."  (Tomas  Reinholdsson  kurator  )

Att  arbeta  i Habo  kommun  måste  vara  attraktivt,  inte  minst  för  att säkra  att vår  verksamhet
har utbildad  personal.  Pofitiken  måste  gå före  för  att  ett socialt  och  ekonomiskt  hålbart  arbetsliv
ska  vara  möjligt.  Det är speciellt  ange1äget  i kvinnodominerade  yrken  i offentlig  sektor,  där
arbetsbelastningen  och  sjukskrivningstalen  är höga.

Därför  vill vi:

att  försöksverksamhet  med  6 timmars  arbetsdag,  30 timmars  vecko-  arbetsmått,  med
bibehållen  lön genomförs  inom  socialförvaItningen.
att arbetsplatser  själva  kan ansöka  om att delta  i försöksverksamheten.
att försöksverksamheten  följs  upp  och  utvärderas.

Habo  24/5  2022

hderSh)
Vänsterpartiet

* Medelvärde  7,7. Habo  8,3. SKR.  Sjukfrånvaro  kommuner  2021.

** 'jCoping  with  stressful  situations  in social  work  before  and after  reduced  working  hours,  a
mixed-methods  study".  Barck-Holst,  Nilsonne,  Åkerstedt  och Hellgren.  European  Journal  of
Social  Work  2021,  Vol. 24, N0.1,  94/108
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