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§ 123 Dnr 2019/00005  

Svar på motion: Håbo kommuns politiska organisation 
samt arvodesregler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag nr 1 genom att ändra sista 

stycket i § 7 i reglemente för Håbo kommuns nämnder enligt följande 

”Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och 

delta i dess överläggningar men inte i besluten samt har rätt att få sin me-

ning antecknad till protokollet.” 

2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag nr 2, 3 och 4 med hänvis-

ning till tidigare fullmäktigebeslut (2019-04-01 § 46).   

3. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag nr 5 med hänvisning till 

kommunfullmäktiges nu gällande arbetsordning § 29 samt genom att införa 

följande text efter § 11 i reglemente för Håbo kommuns nämnder. 

 

”Omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop eller via en voteringsanläggning. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.”  

Sammanfattning  

Vänsterpartiet i Håbo har inkommit med en motion med följande fem för-

slag:  

 Att närvarande ersättare i nämnd och kommunstyrelse ges rätt att få 

sin mening antecknad i protokollet 

 Att samtliga partier i fullmäktige, med en person per tillfälle, ges 

möjlighet till närvarorätt i nämnd eller kommunstyrelse där partiet 

inte finns representerat.  

 Att förtroendevald som deltar i nämnd eller kommunstyrelse i form 

av närvarorätt ges möjlighet att få sin mening antecknat i protokollet.  

 Att fullmäktige beslutar att samma ersättningsregler gäller för person 

med närvarorätt som för ledamot, en person per parti och tillfälle.  

 Att i fullmäktige, kommunstyrelse och nämndernas arbetsordning in-

föra en regel om att tjänstgörande ordförande alltid avlägger sin röst 

sist.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att motionen 

ska bifallas delvis. Förvaltningen föreslår att punkt 1 ska bifallas genom att 
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§ 7 i Reglemente för Håbo kommuns nämnder uppdateras enligt förslag till 

beslut (punkt 1) ovan. 

Förvaltningen föreslår att även punkt 5 ska bifallas. Den har delvis redan 

genomförts genom den arbetsordning som kommunfullmäktige antog i feb-

ruari 2019. Där framgår att fullmäktiges ordförande ska avge sin röst sist. 

Förvaltningen föreslår att samma regler även bör gälla nämnderna och att 

Reglemente för Håbo kommuns nämnder därmed ska uppdateras enligt för-

slag till beslut (punkt 3) ovan.   

Förvaltningen föreslår avslutningsvis att förslag 2-4 ska avslås med hänvis-

ning till kommunfullmäktiges beslut 2019-04-01 § 46 om att inte införa in-

synsplatser. 

Utförligare motivering till förslaget framgår av tjänsteskrivelsen under ru-

briken ”Ärendet”.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 197 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 160 

Tjänsteskrivelse 2019-07-31 

Motion: Gällande Håbo kommuns politiska organisation samt arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionens attsatser nr. 1, 2, 3 och 

5.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

Christian Nordberg (MP) yrkar att de föreslagna reglerna även ska gälla bo-

lagsstyrelserna.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) prövar först de tre olika huvudförslagen och 

frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut, 

Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut eller Charlotta Bjälkebring 

Carlssons (V) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Därefter prövar ordförande Björn Erling (M) Christian Nordbergs (MP) til--

läggsyrkande och frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår detta. 

Ordförande finner att tilläggsyrkandet avslås.  

Reservation 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik 
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Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Ti-

ina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsidan 

Författningssamling 

Samtliga nämnder för kännedom 

 

 


