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Sammanträdesdatum

2018-11-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2018/075

§ 103 Yttrande på motion - lokaler för
motorintresserade ungdomar
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till
Kommunstyrelsen:
Att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning
till Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2018-11-05

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit till Kommunfullmäktige gällande lokaliteter till
ungdomar med motorintresse i Hörby Kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde 2017-12-18 att motionen fick ställas och
överlämnade motionen till Kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsen har först begärt in ett yttrande från Tekniska nämnden
och nu aktuellt från Kultur- och fritidsnämnden
Vid sitt sammanträde 2018-09-20 beslutade Tekniska nämnden:
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad enligt tjänsteskrivelse daterat 2018-08-31, i vilket samhällsbyggnadsförvaltningen utrett angående lokaliteter till våra ungdomar med
motorintresse. Föreslå kommunstyrelsen överlämna ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande gällande föreningsverksamhet
Kultur-, fritids-och utbildningsförvaltningen menar att förslaget är bra,
men framhåller nödvändigheten av att det finns en ansvarig organisation
bakom en sådan verksamhet. Precis som Samhällsbyggnadsförvaltningen
beskriver i sin tjänsteskrivelse, så är det en verksamhet med hög skaderisk.
Att bara ställa en lokal till förfogande vore en allt för stor risk. En sådan
verksamhet måste vara väl organiserad och strukturerad. Kultur-, fritidsoch utbildningsförvaltningen har inga resurser att bedriva en kommunal
verksamhet av det slaget, men stöttar ideella initiativ som finns eller som
vill starta upp. Diskussioner förs med föreningsliv och civilsamhälle för att
finna lösningar. Även möten har under året hållits med ungdomar för att
diskutera behovet
Så länge det inte finns en ideell verksamhet (ex förening) som vill, och kan
ta ansvar och bedriva en verksamhet enligt motionsställarens beskrivning,
blir det svårt för Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen att agera
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