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Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/094

§ 132 Motion angående lokaliteter till våra
ungdomar med motorintresse
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad enligt tjänsteskrivelse daterat 2018-08-31, i vilket
samhällsbyggnads-förvaltningen utrett angående lokaliteter till våra
ungdomar med motorintresse.
Föreslå kommunstyrelsen överlämna ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande gällande föreningsverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Boulkizz (SD) har 2017-12-18 lämnat in en motion gällande
lokaliteter till ungdomar med ett motorintresse i Hörby kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 196 att


Motionen får ställas.



Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

SD Hörby vill att kommunen utreder möjligheten att få hyra lokal/låna
lokal, för ungdomar som vill vara inomhus och meka med sina objekt.
SD föreslår


Att låta ungdomar som ar motorintresserade få tillgång till lokal.



Att lokalen är beskaffad så att man har möjlighet att svetsa och
därför skall det finnas möjlighet till utsug, svets och tillgång till el
av trefassystem.



Att utse någon ”lokal”- ansvarig, med behörigheter och tillgång till
nycklar.



Att avtala om att ha en container på återvinningscentralen där folk
kan lägga ”grejor” som kan användas eller eventuellt säljas på
”loppis”.

Kommunservice gata/park och kommunservice fastighet har gemensamt
berett ärendet och kommit fram till följande:
Kommunservice gata/park och kommunservice fastighet tycker att
förslaget är bra.
Om förslaget skall kunna genomföras så bör verksamheten hanteras inom
kultur -, fritids- och utbildningsförvaltningen som har hand om
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föreningsverksamheter.
Detta beroende på att denna typ av verksamhet har en hög skaderisk. Vid
arbete med billyftar, svetsar och kapmaskiner mm krävs en organiserad
verksamhet med en ansvarig på plats.
Om verksamheten bedrivs som kommunal föreningsverksamhet så finns
möjligheter inom kommunen att bistå med att hyra ut lokal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver inte föreningsverksamhet. Frågan
behöver därför ytterligare beredas av kultur- och fritidsnämnden som är
ansvarig för föreningsverksamhet.
Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad enligt tjänsteskrivelse daterat 2018-08-31, i vilket
samhällsbyggnads-förvaltningen utrett angående lokaliteter till våra
ungdomar med motor-intresse.
Föreslå kommunstyrelsen överlämna ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande gällande föreningsverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-08-31 Motion daterad 2017-12-18 angående
lokaliteter till våra ungdomar från SD.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 196 angående motion om
lokaliteter till ungdomar med motorintresse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna (SD) Jan-Åke Boulkizz
_____
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