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Äskande från Haga Kvarn 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Haga Kvarn har ansökt om ett tillägg jämte sitt verksamhetsbidrag för att 
renovera kvarnens huskropp, även kallat Bölet i folkmun, om totalt 1 020 000 kr. 
Kvarnens kropp är klädd i tjärpapp. Denna beklädnad har vittrats ner av väder och 
vind till en grad där ompappning måste göras för att bibehålla kvarnens skick. Vidare 
nämner ansökan också ett behov av att besiktiga och eventuellt renovera fönster och 
spont om besiktningen visar behov för detta. 

Beslutsunderlag 
Äskande av tillägg på verksamhetsbidrag för 2022 
Stiftelsen Haga Kvarn – Ekonomisk redovisning 2020 

Beredning 
Behovet av att vårda byggnader löpande och tidvis med investeringar är ett faktum 
förvaltaren för de samma inte kan bortse från. I fallet Haga Kvarn där byggnaden är 
en del av Eslövs kommuns kulturarvsbestånd och då förvaltningen sker inom ramen 
för en stiftelse kan finansieringen av renoveringar och investeringar se ut på olika 
sätt. Utöver att äska medel från Eslövs kommun har stiftelsen också ansökt om 
finansiering från Sparbanksstiftelsen Finn, beslut är i skrivande stund inte fattat. 
Ytterligare finansiärer är inte upptagna i skrivelsen från stiftelsen.  
 
Länsstyrelserna har tillsammans med Riksantikvarieämbetet ansvar för bidragsmedel 
för vård och tillgängliggörande av kulturminnen och kulturmiljöer. En ansökan bör 
lämpligen skickas även till dessa intressenter.  
 
I bilaga till äskandet från stiftelsen har en offert från en tilltänkt utförare av arbetet 
skickats med. En önskan från potentiella finansiärer är att fler offerter tas in och 
värderas parallellt av stiftelsen. Detta för att eventuella medel ska kunna användas 
korrekt och kostnadseffektivt i förhållande till de insatser som görs i byggnaden. I 
värderingen som göras av offerterna kan stiftelsen också undersöka vilka insatser 
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som måste eller bör göras omgående och vilka insatser som kan läggas på framtiden. 
Konstaterat är att ansökan är skickad till Eslövs kommun mot bakgrund av ett stort  
och omedelbart renoveringsbehov. Stiftelsen måste jämte eventuellt bidrag från 
Eslövs kommun söka stöd även från andra aktörer. Eslövs kommun är dock primär 
intressent och bör i möjligaste mån stötta Stiftelsen Haga Kvarn i att lösa den 
uppkomna situationen utan dröjsmål för att säkra kvarnens skick framåt. Kultur- och 
Fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar enligt antagna kriterier och 
regler. Stöd och bidrag till större investeringar och renoveringar ryms inte inom detta 
regelverk och följaktligen har nämnden då inte heller några medel avsatta för 
ändamålet. Om kultur- och fritidsnämnden ska kunna fördela stöd av den här 
karaktären, behöver det finnas en bättre långsiktighet och framförhållande i 
föreningars underhållsplanering. På det viset kan kultur- och fritidsnämnden lyfta 
behoven i kommunens övergripande budgetprocess.  

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden ser vikten av bevarandet av kvarnen då den utgör 

en del av Eslövs kommuns kulturarvsbestånd och förslår därför 
Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag om belopp upp till 500 tkr 
för Stiftelsen Haga Kvarn. Vidare föreslås att i beslutet uppmana stiftelsen 
att aktivt söka externa finansiärer för projektet, genomföra fler 
offertförfrågningar för att effektivisera den totala kostnadsbilden, samt att 
arbeta fram en långsiktig underhållsplan att presentera för Kultur- och 
Fritidsförvaltningen under 2022. 

 
Ärendet justeras omedelbart 
 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Haga Kvarn 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Johan Plambeck 
Förvaltningschef Verksamhetschef 
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