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§ 125 Dnr 2019/00156  

Svar på motion: Stopp för återvändande IS-terrorister 
till Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med ändring enligt Mi-

chael Rubbestads (SD) yrkande.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo föreslår i sin motion att kommunstyrelsen ska 

göra ett uttalande om att den som deltagit i eller understött terrorism inte är 

välkomna till Håbo kommun och att kommunen inte kommer att bidra med 

samhällelig service såsom exempelvis försörjningsstöd till dessa invånare. 

Vidare föreslås att fullmäktige ska uppdra till nämnderna att utarbeta direk-

tiv i enlighet med detta uttalande.  

Förvaltningen bedömer att lagstiftningen ger litet eller inget utrymme att ar-

beta enligt motionens förslag. Lagarna poängterar vikten lika behandling av 

alla invånare. Socialtjänstlagen medger inga undantag, då alla som har be-

hov av bistånd har rätt att få det. Därmed bedömer förvaltningen att de be-

slut som baseras på ett sådant yttrande sannolikt inte håller vid en rättslig 

prövning i domstol.  

Om den politiska viljan är att avge yttrande enligt motionen föreslår förvalt-

ningen att detta hanteras genom att biståndsbeslut avseende den aktuella 

målgruppen lyfts ur från befintlig delegationsordning och hanteras genom 

politiska beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 199 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 162 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05 

Motion: Stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo kommun 

Direktiv om omsorgsnämndens insatser gentemot medborgare som deltagit i 

eller understött terrorism 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen med ändringar i det före-

slagna yttrandet, så att yttrandet blir följande: 

”Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-

terrorister, är inte välkomna till Håbo kommun.  
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Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle 

och därmed också förverkat sin moraliska rätt att få kommunens hjälp. Där-

för kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form utöver abso-

lut lagstadgat.  

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bo-

stad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service utö-

ver absolut lagstadgat.  

Håbo kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommunin-

vånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla dem 

som blivit terroristernas offer.” 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag, vilket innebär avslag till motionen och Michael 

Rubbestads (SD) förslag, vilket innebär bifall till motionen, men med vissa 

ändringar. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunsty-

relsens förslag till beslut eller om kommunfullmäktige bifaller Michael 

Rubbestads (SD) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifal--

ler Michael Rubbestads (SD) förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att bifalla 

motionen med Michael Rubbestads (SD) ändringsförslag, Nej-röst för att 

avslå motionen.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christofer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Per-

Arne Öhman (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan Jakobs-

son (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L) Fred Rydberg (KD), Peter 

Björkman (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD) ochTiina Fransson (SD) 
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Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 

Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Pyry Niemi (S), 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) 

Werner Schubert (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Christian 

Nordberg (MP) avstår.  

Med 25 ja-röster, 12 nej-röster och 4 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige motionens förslag med Michael Rubbestads ändringar.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-

Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Pyry Niemi (S), Charlotta Bjäl-

kebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna, för kännedom 

Hemsidan 

Kommunstyrelsen 

Nämnderna – för framtagande av direktiv 

 

 

 


