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§ 39 Dnr 2020/00347  

Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid 
kommunala anställningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 
förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där det föreslås att 
kommunfullmäktige ska besluta att i det fall kompetens och lämplighet är 
likvärdig för fler sökande vid rekrytering och anställning ska folkbokföring 
inom Håbo ses som meriterande.  

Motsvarande motion behandlade i kommunfullmäktige 2016 med skillnaden 
att förslaget då var att kommunfullmäktige skulle besluta att folkbokföring 
inom Håbo kommun ska ses som meriterande vid rekrytering och 
anställning inom den kommunala verksamheten.  

Kommunstyrelsens kansli har berett ärendet tillsammans med 
personalavdelningen. Personalavdelningen anför att det förvisso inte finns 
något lagmässigt hinder för att besluta något sådant. Men man kan dock 
fortfarande ifrågasätta lämpligheten i detta utifrån förvaltningslagens regler 
om saklighet och opartiskhet, enligt vilka allas likhet inför lagen ska 
beaktas. Dessa regler bör i förlängningen innebära att kommunen enbart bör 
rekrytera gentemot rena kompetenskrav. Detta anfördes exempelvis av 
förvaltningen förra gången motsvarande motion behandlades av fullmäktige.  

Vidare bedömer personalavdelningen att Sverige har en fri arbetsmarknad 
med fri rörlighet. Denna fria rörlighet begränsas om kriterier baseras på 
folkbokföring används. Arbetssökande som avser flytta från sin nuvarande 
ort till Håbo kommun med omnejd skulle exempelvis begränsas i sina 
möjligheter om det är meriterande att redan vara folkbokförd i kommunen 
när man söker jobb. 

Dessutom, anför personalavdelningen, är folkbokföringen en flyktig grund 
för rekrytering. Detta med hänvisning till att människor flyttar både in och 
ut i kommunen. En person som är folkbokförd i Håbo och får anställning i 
kommunen kan lika väl välja att ganska omgående flytta från kommunen 
igen.  

Mot ovanstående bakgrund bedömer förvaltningen att motionen bör avslås. 
Kommunstyrelsen föreslår också att motionen ska avslås.  
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Beslutsunderlag 
KS 2021-03-15 § 69 
KSAU 2021-03-01 § 56 
Tjänsteskrivelse  
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas (avslag till 
kommunstyrelsens förslag).  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen ska bifallas (avslag till 
kommunstyrelsens förslag).  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut (avslag till motionen) 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut (avslag till motionen) 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
(avslag till motionen) 

Eva Staake (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (avslag 
till motionen)  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
(avslag till motionen)  

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (avslag 
till motionen)   

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår motionen och finner att den avslås.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
motionen och nej-röst för avslag till densamma.  

Ja-röst lämnas av: Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 
(Båp), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofi Borg 
(SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore 
(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 
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Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M) Per-Arne 
Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 
Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 
von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Inga Birath von 
Sydow (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg 
(L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg (-), Agneta Hägglund (S), 
Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry 
Niemi (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 
Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Charlotta 
Bjälkebring Carlsson (V), Ali Osman Yilmaz (V) 

Med 11 ja-röster och 30 nej-röster avslår fullmäktige motionen.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael 
Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas 
Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 
Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Personalavdelningen 
Hemsida 
Uppdragslista 
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