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§ 90 Dnr 2015/00340  

Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby 
läggs ner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att Stall Skörby ska hyras ut med inriktning på 

4H-verksamhet eftersom detta skulle ge medborgarna möjlighet att ha djur i 

sin närhet och att även förskolor med flera skulle ha glädje av en sådan gård.  

Vid tillfället för medborgarförslagets politiska behandling tillhörde stallet 

Håbo Marknads AB men skulle föras över till kommunen. Därför beslutade 

kommunstyrelsen att återremittera förslaget till förvaltningen i avvaktan på 

att fastigheten förs över från Håbo Marknads AB. Detta så att kommunen 

skulle kunna bedöma stallets användningsområde.  

Under tiden har också ytterligare ett medborgarförslag på samma tema 

inkommit och lagts in i ärendet. I det förslaget föreslås kommunen starta en 

4H-gård i kommunal regi alternativt låna ut gården till en förening som 

driver denna typ av verksamhet där. Detta förslag har tillförts det 

ursprungliga medborgarförslagets ärende.  

Förvaltningens bedömning 

Fastighetsöverföringen avseende Stall Skörby genomfördes i mars 2017 och 

stallet är sedan dess i kommunens ägo. I maj genomförde förvaltningen en 

besiktning av stallet. Då bedömdes stallet vara lämpligt att använda som just 

ett stall. En 4H-gård kräver, enligt förvaltningens bedömning, helt andra 

typer av lokaler.  

För att starta en 4H-gård ska det dessutom finnas en 4H-klubb som ska vara 

huvudman för gården. Gården måste också godkännas av Riksförbundet 

Sveriges 4H. (Mer information om detta finns på hemsidan för 

Riksförbundet Sveriges 4H.) Att starta en 4H-gård är således ingenting som 

kommunen kan göra eller som ligger inom den kommunala kompetensen.  

Tilläggas bör att det har kommit in flera intresseanmälningar till kommunen 

angående att nyttja stallet för olika typer av verksamheter. Ingen av 

intresseanmälningarna kommer från en 4H-klubb. Förvaltningen har 

genomfört förhandlingar med föreningen Skörby Gård med avsikt att 

bedriva stallverksamhet för hästar. Ett ärende om detta tas upp på tekniska 

utskottet 2017-08-28.  
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Mot bakgrund av att stallet således inte lämpar sig för 4H-verksamhet och 

av att det heller inte finns något uttalat intresse från 4H att starta verksamhet 

där föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen tillstyrker 

förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

KS 2017-09-11 § 172 

KSAU 2017-08-29 § 117 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2015-10-21 

Beslut om återremiss, KS 2016-10-17 § 201 

Medborgarförslag 2 2017-02-27 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställarna (båda medborgarförslagen) för kännedom 

Fastighetsenheten för kännedom 

Kansliet 

 

 

 


