
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-09-21  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Welin (L), Ordförande 

Sabine Noresson (MP) 

Werner Schubert (S) 

Fred Rydberg (KD) 

 

Kultur- och livsmiljöutskottet kallas till sammanträde 

Tid tisdagen den 4 oktober 2016, kl. 16:00 – ca 19:00 

Jättestora Centrumrummet, Kommunhuset, Bålsta Plats 

  

OBS! Kallelsen gäller även ersättare! 

Meddela eventuell frånvaro till sara.widstromer@habo.se 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

a. Närvarokontroll 

b. Val av justerare 

c. Fastställande av dagordningen 

 

2.  
Information från verksamheterna 

  

 

3.  
Information om delårsbokslutet 

 

 

4.  
Medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby läggs ner 

Dnr 2015/00340  

 

5.  
Information om integrationsprojektet SOFIA 

  

 

6.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-09-21  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 

 

7.  
Workshop: Kultur- och livsmiljöprogrammet 

 

 
Håkan Welin 

Ordförande 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-16 KS 2015/00340 nr 67607 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby läggs ner 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat, med hänvisning till förvaltningens redovisning om 

stallets status.    

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag beträffande Stall Skörby har inkommit till kommunen. 

Förslagsställaren föreslår att en 4H-gård ska öppnas i Stall Skörby när stallet 

lagts ner. Detta skulle ge invånarna möjlighet till att ha djur i sin närhet. 

Även förskolor borde, enligt förslagsställaren, ha glädje av en 4H-gård i 

närheten.  

Fastighetsenheten, som är den enhet inom kommunen som förvaltar 

kommunens fastigheter, har ännu inte fått i uppdrag att förvalta Stall 

Skörby. Stallet tillhör istället fortfarande Håbo Marknads AB. Om stallet 

framöver går över i kommunens ägo kan fastighetsenheten börja utreda 

vilka användningsområden som kan vara lämpliga för stallet. Först därefter 

är det aktuellt att bedöma vad byggnaden ska användas till.  

Intresset för Stall Skörby är stort bland kommuninvånarna och flera olika 

intressenter har anmält intresse för att starta verksamhet där. När stall 

Skörby övergått i kommunens förvaltning och dess användningsområde 

utretts kan förvaltningen börja ta ställning till de inkomna förslagen.  

Det är således för tidigt att bedöma om det blir en 4H-gård eller någon 

annan verksamhet som kommer att drivas i stallet framöver. Kommunen 

kommer dock göra denna bedömning så snart förutsättningarna tillåter.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget 

– Tjänsteskrivelse  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen, Fastighetsenheten 

Kultur-och livsmiljöavdelningen  



9. 2015-10-21T10:37 

 

 

 

 

 

 

Förslaget: Hej, Nu när jag har fått information om att Stall Skörby ska läggas ner blev jag 

först ledsen över att vi inte längre ska få ha hästarna i vår närhet. Jag är en av många stressade 

småbarnsföräldrar som inte tar sig tiden att ta bilen och åka iväg på en heldagsutflykt för att få 

träffa på djur i lantlig miljö. Helgerna går åt till så mycket andra måsten. Men då kom min ku-

sin på ett jättebra förslag; Varför inte öppna upp en 4H-gård?! Hyr ut stället med inriktning på 

4H-verksamhet. Det tycker jag var en superbra idé och det skulle nog även uppskattas av för-

skolorna runt omkring. Stall Skörby har enligt mig varit ett uppskattat inslag i vår närhet. 

Skörbydagen som Stall Skörby har anordnat årligen har varit ett trevlig inslag för hela famil-

jen. Jag kan skriva ner fler positiva effekter i detta förslag men för att slippa för långt inlägg 

så slutar jag här och jag hoppas ni har förstått poängen. Vi är fler som tycker detta än de jag 

skrivit med som förslagsställare, då detta är något jag pratat med kollegor och vänner med. 

Vill ni få in en namnlista så hör av er så fixar jag det. 
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