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Svar på medborgarförslag: Gokartbana
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen skulle inrätta en gokartbana. Denna ska helst vara inomhus.
Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är trevligt och att en gokartbana
säkert skulle uppskattas av många kommuninvånare. Dock bedömer förvaltningen att kommunen, mot bakgrund av kommunallagen och konkurrenslagen, inte kan inrätta en sådan anläggning.
I kommunallagen (2 kap 1 §) framgår vilka uppgifter en kommun får utföra,
den så kallade kommunala kompetensen. Reglerna begränsar kommunens
handlingsfrihet på så sätt att kommunen inte får ha hand om sådant som är
statens eller en annan kommuns verksamhet. Vidare ska verksamheten
också vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område eller medlemmar.
Av kommunallagens 2 kap 7 § framgår att kommuner får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.
Praxis säger att fritidsverksamhet tillhör kommunernas allmänna kompetens, vilket innebär att kommunen har rätt att exempelvis uppföra idrottshallar eller gå i borgen för en förening som vill upprusta en idrottsanläggning.
Förvaltningen bedömer dock att inrättande och drift av en gokartbana inte är
av sådant allmänt intresse som åsyftas i kommunallagen. Det kan heller inte
klassas som en anläggning av sådan allmännyttig karaktär att det rättfärdigar
att kommunen driver verksamhet där.
Vidare säger konkurrenslagens 3 kapitel 27 § att kommuner inte får bedriva
näringsverksamhet på ett sådant sätt att den snedvrider konkurrensen på
marknaden. Det finns redan ett flertal gokartbanor som drivs av privata företag i kommuner som ligger i närheten av Håbo kommun – bland annat i
Järfälla, Upplands Väsby/Sigtuna, Enköping, Uppsala och Stockholm.
Om Håbo kommun skulle inrätta en gokartbana är sannolikheten stor att
detta skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Detta eftersom kommunen, till skillnad från privata företag, inte får driva verksamhet med vinstsyfte och därmed med största sannolikhet får lägre pris på sin verksamhet.
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Skulle det däremot vara så att ett företag eller en förening med gokartverksamhet visar intresse av att köpa mark eller hyra lokaler för att etablera sig i
kommunen är situationen annorlunda, och något som kommunen kan ta
ställning till om det blir aktuellt. Detta är dock inte aktuellt i dagsläget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 30
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 17
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