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FULLMÄKTIGE I HÅBO BIFALLER ENHÄLIGT 3 MOTIONER FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA

Runt om i landet uppmärksammas ofta lokalt när en motion från Sverigedemokraterna antingen fått
stöd av andra partier i fullmäktige eller till och med röstats igenom.
På Håbo kommunfullmäktiges sammanträde den 3 april bifölls inte bara tre motioner från
Sverigedemokraterna av ett enigt fullmäktige utan även en fjärde motion var nära att bifallas då den
föreslogs att den skulle beaktas. Detta efter att rösträkning, en så kallad votering, hade begärts som
visade på en tydlig splittring inom det socialdemokratiska partiet. De tre motionerna som bifölls
handlade om så kallade generationsbryggor mellan yngre och äldre, säkra busshållplatser i hela
kommunen samt inrättande av samåkningsparkering vid Dragetavfarten. Motionen som var nära att
beaktas handlade om att inte servera ritualslaktat livsmedel i den kommunala verksamheten.
Sverigedemokraternas framgångar i Håbo saknar motstycke inom svensk lokalpolitik och under 2016
och 2017 har 11 motioner från Sverigedemokraterna i Håbo behandlats av fullmäktige varav 4
bifallits, 3 anses vara besvarade eller färdigbehandlade och ytterligare motioner är under beredning.
Sverigedemokraterna innehar även sedan 2016 vågmästarrollen i kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU) efter att Håboalliansen föreslog att upplösa det tidigare utskottet vilket tidigare rapporterats
om i lokala medier.

Sverigedemokraterna i Håbos gruppledare Michael Rubbestad kommenterar:
”Framgångarna för SD Håbo tror jag består av tre delar. Dels att vi lämnar in såväl genomtänkta och
relevanta som viktiga motioner, dels att vår fullmäktigegrupp består av engagerade personer med ett
genuint intresse att arbeta för ett bättre Håbo samt att politikerna i de övriga partierna är mycket
kompetenta och ansvarstagande företrädare för kommunen som sätter sakpolitik framför partipolitik
där ett bra förslag är ett bra förslag oavsett avsändare, och det skall de alla ha en eloge för.”

Sverigedemokraterna i Håbos ordförande tillika fullmäktigeledamot Linnea Bjuhr
kommenterar:
”I Håbo märks det att SD ligger steget före vad gäller goda idéer till förslag i kommunen. Att vi
dessutom är ett pragmatiskt parti kombinerat med vår vågmästarroll gör att vi i varje fråga kan rösta
utefter det som är bäst för medborgarna. Jag är övertygad om att genomslagen för vår politik denna
mandatperiod kommer leda till stora framgångar i nästa val då vi på riktigt kommer kunna föra
kommunen i en sund riktning.”

Under 2016 var Sverigedemokraterna i Håbo det mest aktiva partiet i Håbos kommunfullmäktige där
partiet stod bakom 50 % av alla inlämnade motioner (8 av 16) och 100 % av alla inlämnade
interpellationer (3 av 3). Sverigedemokraterna i Håbo är sedan valet 2014 vågmästare med 5 av 41
mandat.
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Motioner, interpellationer och frågor:
Motion 2016/00166:
Generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor
Motion 2016/00227:
Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar
Motion 2016/00355:

Motionär: Linnea Bjuhr
Medmotionär: Pirjo Thonfors

Bifall

Motionär: Michael Rubbestad

Avslag

Motionär: Linnea Bjuhr
Medmotionär: Robert Kohlström

Bifall

Säkra busshållplatser i hela kommunen
Motion 2016/00356:

Motionär: Linnea Bjuhr

Ritualslaktat kött i kommuners verksamheter
Motion 2016/00516:

Motionär: Michael Rubbestad

Inrättande av samåkningsparkering
Motion 2016/00517:

Motionär: Michael Rubbestad

Belysning på kommunens förskolor
Motion 2016/00676:

Motionär: Linnea Bjuhr

Pågående,
föreslås
bifallas
Pågående

Folkomröstning angående kommunalt invandringsmottagande
Motion 2016/00525:

Motionär: Linnea Bjuhr

Besvarad

Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet
Motion 2015/00315:
Införande av 30-sträcka längs Åsleden
Motion 2015/00317:
Förskola i Krägga
Motion 2015/00318:
Förbjud tung trafik på Kraftleden
Interpellation 2016/00518:
Ekonomiskt stöd samt ökad bemanning till förskolan
Interpellation 2016/00572:
Interpellation om tiggeri
Interpellation 2016/00664:
Gräddfil i bostadskön för nyanlända invandrare
Fråga 2016/00228:
Budgetmedel till förskolan

Anses vara
färdigbehandlad
Bifall

Motionär: Michael Rubbestad
Medmotionär: Linnea Bjuhr

Bifall

Motionär: Bengt Björkman
Medmotionär: Linnea Bjuhr

Avslag

Motionär: Bengt Björkman
Medmotionär: Kristian Leinonen
Interpellant: Michael Rubbestad
Mottagare: Carina Lund (M)
Interpellant: Linnea Bjuhr
Mottagare: Carina Lund (M)
Interpellant: Michael Rubbestad
Mottagare: Carina Lund (M)
Avsändare: Michael Rubbestad
Mottagare: Carina Lund (M)

Besvarad

