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KS/2021/142
§ 4
Finansiering av projekt Kulturfönster
Sammanfattning av ärendet  
Målet i en stad eller för en fastighetsägare är självklart att inte ha några tomma butikslokaler alls, men i 
väntan på den ”rätta näringsidkaren” har användning av tomma skyltfönster till kultur visat sig vara ett 
bra sätt att göra en stad mer levande. Projektets idé bygger på att ge staden ett nytt liv i utmanande 
tider som dessa, och här finns stora möjligheter för Höganäs att hänga på!

Kulturfönstret är också ytterligare ett förslag på näringslivsfrämjande åtgärder. Under rådande pandemi 
har kulturlivet också drabbats hårt och invånare samt besökare längtar efter att ta del av kulturlivet. 
Tomma skyltfönster skapar en negativ känsla som påverkar centrumbilden och intilliggande 
verksamheter runt om. Att väcka liv i tomma skyltfönster är ett sätt att väcka en nyfikenhet och få 
besökare att stanna upp i Höganäs, samtidigt som fastighetsägarna har möjlighet att lyfta fram de 
tomma lokaler som finns. Vidare är det ett sätt att nå ut till nya målgrupper och sprida kunskap. Vi har 
många inom kulturområdet i Höganäs kommun som kan få möjligheten att visa upp sina verk och 
idéer. Det kan vara allt från poesi, tavlor, fotografi, scenografi med mera.

Projektet är tänkt som ett samarbete mellan näringslivsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
som tillsammans arbetar fram en plan tillsammans med näringslivet (fastighetsägare), föreningar och 
lokala konstnärer om hur vi tillsammans bäst kan nyttja de tomma skyltfönstren

Fastighetsägarna står till tjänst med tomma affärslokaler. Konstnärer står för konstinstallationer och 
kommunen samordnar, marknadsför och står för viss ersättning till konstnärer.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 11 mars 2021.
 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Näringslivsutskottet beslutar

att bidra med finansiering till Projekt Kulturfönster på totalt 65 000 kr,
 
att finansieringen tas från kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov för 2021,

att uppdra åt näringslivsavdelningen att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen projektleda 
och genomföra projektet under 2021 och att återrapportera till näringslivsutskottet efter genomfört 
projekt.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret (näringslivsavdelningen, ekonomiavdelningen)
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KS/2021/141
§ 5
Medel till upprustning av Ransviks badplats
Sammanfattning av ärendet  
Verksamheten vid Ransvik har i olika regi fungerat som en service till det rörliga friluftslivet och till 
besökare i snart 100 år. 2021 firar byggnaden och verksamheten vid Ransvik 100 år. Platsen är unik 
utifrån sin betydelse för Höganäs kommun, Mölle och Kullaberg, både ur ett kulturhistoriskt och 
ekonomiskt perspektiv. Gemensamhetsbadet vid Ransvik var det första i sitt slag i Europa, ”satte orten 
på kartan”, lockade tusentals besökare till platsen och gav upphov till att flertalet hotell byggdes i Mölle 
och att en järnvägsförbindelse till Mölle anlades. På 1910-talet anlades den stensättning som idag gör 
att det är bekvämt att bada i Ransvik.

Målet är att rusta upp Ransviks badplats i samband med Ransviks jubileumsår och göra den mer 
tillgänglig för besökare, vilket kommer att gynna både näringslivet och friluftslivet i Höganäs kommun. 
Kullaberg är en oerhört attraktiv destination i Höganäs kommun med en ökning av besökare varje år.
För att rusta upp badplatsen har Höganäs kommun, näringslivsavdelningen, sökt bidrag till 
upprustningen från Sparbanksstiftelsen Gripen och i februari 2021 fått besked om att kommunen får 
det ansökta beloppet på 200 000 kronor. Länsstyrelsen Kullaberg har efter detta besked även meddelat 
näringslivsavdelningen att de kan äska pengar från Länsstyrelsen och bidra med 250 000 kronor för 
upprustningen av badplatsen.

Totalt estimeras en upprustning av badplatsen från stadsmiljöavdelningen kosta 700 000 kr.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 11 mars 2021.
 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Näringslivsutskottet beslutar

att under förutsättning av medel beviljas från Sparbanksstiftelsen Gripen respektive Länstyrelsen 
Kullaberg bidra med delfinansiering till upprustning av Ransviks Badplats på totalt 250 000 kronor,
 
att finansieringen tas från kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov för 2021,

att uppdra åt näringslivsavdelningen att i samverkan med stadsmiljöavdelningen i Höganäs kommun 
och Länsstyrelsen Kullaberg initiera och genomföra det planerade projektet upprustning av Ransviks 
Badplats under 2021,

att återrapportering av upprustningen återrapporteras till näringslivsutskottets efter genomförandet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret (näringslivsavdelningen, ekonomiavdelningen)
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