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Kommunfullmäktige  

 
§ 121 Dnr 2016/00227  

Svar på motion: Meriterande med folkbokföring för 
Håbobor vid kommunala anställningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till förvaltningens 
bedömning.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) föreslår i sin motion att det ska vara meriterande 
med folkbokföring inom Håbo kommun vid nyrekrytering inom kommu-
nens verksamheter.  

Förvaltningen bedömer att det inte vore lämpligt med detta tillvägagångs-
sätt. Detta mot bakgrund av att kommunen står inför stora utmaningar vad 
gäller kompetensförsörjning under kommande år. Eftersom kommunen är i 
behov av att göra stora nyrekryteringar är det inte lämpligt att avgränsa 
mängden potentiella sökanden mer än nödvändigt.  

Vidare är det, mot bakgrund av regeringsformens krav på saklighet och 
opartiskhet hos förvaltningsmyndigheter, inte heller lämpligt att en kommun 
rekryterar mot bakgrund av andra krav än rena kompetenskrav. Att rekrytera 
enbart baserat på kompetens är också förenligt med kraven på hög kvalitet i 
alla verksamheter, vilket är en del av Håbo kommuns vision.  

Mot ovanstående bakgrund bedömer förvaltningen att motionen bör avslås.  

Beslutsunderlag 
Motionen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras då 
motionens förslag inte har besvarats, i andra hand att motionen ska bifallas.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det finns två förslag till beslut samt 
ett yrkande om återremiss, vilket prövas först. 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och fin-
ner då att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner då att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för bifall till Michael Rubbestads 
(SD) yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg (M), Li-
selotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstenson (M), 
Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M), Roger von 
Walden (M), Mari Lindros (C), Leif Zetterberg (C), Lisbeth Bolin (C), Gu-
nilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie Nord-
berg (MP), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 
Gunilla Gustavsson (S), Sixten Nylin (S), Helene Cranser (S), Kurt Hedman 
(S), Akasya Randhav (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dvä-
ring (S), Hariette Nordstrom (S) och Inger Wallin (S). 

Nej-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kris-
tian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman 
(Båp) och Leif Lindqvist (V). 

Fredrik Anderstedt (S), Maria Anell (S), Hillevi Anderstedt (S) och Pirjo 
Thonfors (-) avstår. 

Med 30 Ja-röster, 7 Nej-röster och 4 som avstår, bifaller kommunfullmäk-
tige kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD) 
och Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael 
Rubbestads yrkande. Skriftlig reservation biläggs protokollet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
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