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 Dnr 2022-000184 08 

KF § 22 Svar på motion om kulturhus i Forum  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur Forum kan uppdateras till 
dagens och framtidens behov, så att det kan bli en mötesplats (kulturhus) inom kulturens 
område, 

att kostnaden för utredningen ska rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram,  

att utredningen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden under år 2023. Kultur- och 
fritidsnämnden har därefter även att fatta de beslut som krävs i frågan. 

Reservation 

Per-Olof Andersson (M) och John Johansson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Maria Marić (KD) och Sara Holm reserverar sig mot beslutet och lämnar in skriftlig 
reservation. Se bilaga. 

Ärendet 

En motion om kulturhus i Forum har inkommit från Anna-Karin Johansson (C) och Stefan 
Gradh (C). Motionärerna skriver att Fågelviksskolan är under ombyggnation, men att 
biblioteket, kultur- och fritidskontoret och Forum inte ingår i ombyggnationen. De anser att 
det är dags att se över användningspotentialen av Forum som ett kulturhus och föreslår 
därför att kultur- och fritidsförvaltningen ska initiera en utredning av hur man kan 
uppdatera Forum till dagens och framtidens behov, så att det kan bli en mötesplats 
(kulturhus) inom kulturens område. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-06-17 att överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning. Nämnden svarar att de ser stor nytta med Forum som 
samlingslokal och som en viktig lokal för arrangemang, dels för förvaltningens 
verksamheter, dels för skolans verksamhet och för föreningslivet. En uppdatering av 
Forum skulle ge goda förutsättningar för ett utökat samarbete med föreningar och på lång 
sikt även en viktig pusselbit för att behålla film- och bioverksamhet i kommunen. Nämnden 
föreslår därför kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Grad (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Maria Marić (KD) föreslår återremiss av motionen med motiveringen att utredningen bör 
hanteras av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar först Maria Marićs (KD) förslag om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget och att ärendet därmed ska avgöras på dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till att ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde och att en nej-röst innebär ja till återremiss. Med 27 ja-röster mot 
sex nej-röster och en som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Se omröstningsbilaga.  

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslaget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-11-07 § 54 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-10-18 
Motion om kulturhus i Forum, 2022-05-17  

Beslut delges 

Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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