Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Version

2018-11-05

1 (3)
Dnr

KFN 2018/075

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Motion - lokaler för motorintresserade
ungdomar
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".
Tekniska nämnden beslutade 2018-09-20 §132
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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.
KFU- förvaltningen tycker förslaget är bra, men anser att det
behöver finnas en ansvarig organisation bakom en sådan verksamhet.
För precis som Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver 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 och Fritid 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 och Fritid att agera.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad enligt tjänsteskrivelsen daterad 2018-1105, i vilken KFU förvaltningen utrett angående verksamhet i
föreningsdrift.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2017-12-18
Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 196
Tekniska nämnden 2018-09-20 § 132
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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