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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSAS
ARBETSUTSKOTT

Dnr NKAF 2021/95

§ 40 Ansökan om bidrag, Höörs Kanotklubb
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott beslutar föreslå nämnden för
kultur, arbete och folkhälsa besluta:
Uppdrar åt sektorn att tillsammans med representant från samhällsbyggnadssektorn
(ansvarig för friluftslivet) diskutera ärendet med anledning av pågående analys- och
planeringsarbete avseende kommunens badplatser, båtplatser, sportfiske med mera samt
att samhällsbyggnadssektorn ansvarar för skötselbidragen till föreningarna.

Ärendebeskrivning
Framtagen historik i ärendet
2016
Äskat medel för material för renovering av kanotförrådet – 385 500 kronor. KFN:s
presidium avslår ansökan med anledning av att ekonomiska förutsättningar saknas för att
ge önskat bidrag. Föreningen beviljas inte bygglov för en ny byggnad varför föreningen
måste renovera den befintliga stommen. Höörs Kanotklubb (HKK) ser det som relativt
hopplöst och oekonomiskt att renovera då förfallet av kanothuset har pågått alltför länge.
2017
Dåvarande kultur- och fritidschefen har meddelat kanotklubben att nämnden äskat en
summa för 2018 och framåt för att möta ett ökat underhållsbehov. Bjudit in Frosta
Multisport (FM) och kanotklubben till ett möte eftersom det fanns olika önskemål. HKK vill
inte träffas på samma möte som FM.
FM har inte avböjt att delta i mötet, lämnat in en skrivelse eftersom de inte har möjlighet
att komma.
KFN:s presidium 2017-04-05, ställer sig positiv till att äska medel ur investeringsbudgeten
för år 2019 under förutsättning att HKK och FM inhyses gemensamt. Uppdrar åt HKK att
inkomma med en förnyad ansökan inkluderande äskade medel från Allmänna arvsfonden
med flera.
KFN:s presidium 2017-08-15, uppdrar åt kultur- och fritidschefen att handlägga ärendet
tillsammans med Höörs Byggmyndighet. Kultur- och fritidssektorn har inte mottagit någon
förnyad ansökan från HKK.
KFN:s presidium 2017-09-05, avvaktar fortsatt handläggning av ärendet med anledning
av att föreningen måste inkomma med bygglovsansökan.
2018 och 2019
Vid besiktning/kontroll (som görs årligen av anläggningarna) har föreningen uppmanats
att kontakta Höörs Föreningsallians för att få hjälp med översyn. 2019 är uppgiften att
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huset ska rivas.
HKK bokade möte med HFA men representant från HFA kom inte till mötet.
2019-10-28 har HKK hos Tekniska nämnden ansökt om 1 275 000 kronor för renovering
av kanothuset.
Ansökan avslogs med hänvisning till att Höörs kommuns står inför omfattande analys- och
planeringsarbete avseende badplatser, båtplatser, sportfiske med mera. Eftersom arbetet
sträcker sig över flera år kan nämnden i nuläget inte behandla ansökan om
investeringsmedel.
HKK har varit i kontakt med RF-SISU Skåne om hjälp med nystart av föreningen. RFSISU kommer att kunna erbjuda ett renoveringsstöd för bryggorna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Skrivelse från Höörs Kanotklubb.htm
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