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§ 48 Dnr 2018/00256  

Svar på motion: Grannsamverkan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.  

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Socialdemokraterna som föreslår att Håbo 

kommun startar upp en grupp för patrullerande grannsamverkan i samarbete 

med polisen i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om grann-

stödsverksamhet för ytterligare utredning, KS au 2019-03-04, § 60. 

Förvaltningens bedömning 

Med Grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 

samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre attrak-

tivt för brottslig verksamhet. 

Grannstödsverksamhet är en mer omfattande aktivitet och kräver bland an-

nat att det finns en organisation som ansvarar för ledning av arbetet, sche-

maläggning, hantering av fordon och ekonomi. Regelbunden patrullering 

med bil är ett viktigt inslag i denna verksamhet. 

Grannstödsverksamhet kan bara initieras i ett område eller kommun som har 

en aktiv Grannsamverkan. I Håbo kommun finns ca 40 Grannsamverkans-

områden registrerade och innefattar ca 1500 hushåll. 

Statistik över inbrott i bostad år 2016-2019 
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Bilden visar när på dygnet brotten i tabellerna sker. 

Enligt polisen finns det i dagsläget ingen anledning att införa Grannstöds-

verksamhet utifrån att statistiken inte visar på områden som är osäkra eller 

utsatta i Håbo. 

Baserat på ovan statistik och polisens utlåtande anser förvaltningen inte att 

det är aktuellt att starta upp Grannstödsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 

KSAU 2020-03-02 § 50 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll, 2019-03-04, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen bifalles 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att motionen bifalles 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen bifalles.  

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

slag  
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Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

eller avslår motionen och finner att motionen avslås.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

motionen förslag till beslut, nej-röst för avslag till densamma.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Sven Er-

kert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe 

Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Pyry Niemi (S), 

Anna Larsson (S) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C),  

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufven-

berg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Charlotta Bjälkebring 

Carlsson (V), Robin Jande (V),  

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD),  

Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), 

Roger Von Walden (M), Peter Kilger (M), Susanna Kraftelid (M), Linnéa 

Leinonen (SD) 

Med 14 ja-röster och 26 nej-röster avslås motionen.  

Reservation 

Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Säkerhetssamordnare 
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