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Kommunstyrelsen

Svar på motion angående att hyra ut replokal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Den 24 januari inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Hylte kommun i samband med att man genomför lokalutredningen av Forum, även undersöker
möjligheten för uthyrning av lämplig replokal för band, till en rimlig hyreskostnad. Stina Isaksson (SD)
motiverar att-satsen i motionen med att lokala band idag kör 15-20 mil enkel resa för att repa, vilket inte
är bra varken för den lokala kulturen eller för miljön. Stina Isaksson tillägger även att scenen i
biosalongen vore en bra lokal att hyra ut.
Kommunledningskontoret ser just nu över förutsättningarna för genomföra lokalutredningen kopplad till
Forumhuset. Huvudinriktningen på utredningen ska vara att Forum ställs om till ett kulturhus, som ska
fungera som en gemensam mötesplats för den kommunala kulturen. Lokalutredningen ska underbyggas
av dialog med civilsamhället och föreningslivet, för att kartlägga behov och fastställa vilket utbud
Forumhuset i framtiden ska kunna erbjuda i egenskap av kulturhus. Där i ingår även att undersöka
efterfrågan på lokaler syftade till att utöva och repetera musik.
Kommunledningskontoret anser därför att det i den planerade utredningen som syftar till att utreda hur
Forum kan ställas om till kulturhus, även ingår att undersöka efterfrågan och förutsättningar för att lokaler
i Forum ska kunna hyras ut som replokal. Med den bakgrunden anser därför att kommunledningskontoret
att motionen ska anses vara besvarad.

Handlingar i ärendet
Motion Stina Isaksson (SD) 2019-01-14
§10 KF Inkomna motioner
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