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Informationer 
Jenny Skarstedt och Per Karlsson informerar om coronaläget för Kultur- och fritidsavdelningarna. 

Intet så mycket nytt, restriktionerna ligger kvar till den 3 maj. 

 

Erik Kvarnling redogör för de ansökningar som kommit in i omgång 2 för bidrag till föreningar 

under pandemin. 
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KFNAU § 6/21 
Remiss, Medborgarförslag om att upprätta en Hälsans stig 
KFN2020.0067 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 6/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anse medborgarförslaget besvarat 

då förslaget kommer tas i beaktan i framtida utvecklingsarbete. 

 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande medborgarförslag om en 

”Hälsans stig”. 

 

Förslaget innebär att om möjligt förlägga en ”Hälsans stig” i centrala delarna av Skövde. Stigen 

önskas vara tillgänglig och enkel för alla att nyttja, så även för personer med funktionsvariation. 

Möjligheter att promenera med hjälpmedel såsom rullatorer eller rullstolar önskas också vara möjlig. 

Det ska vara lätt att följa stigen med tydlig märkning och ett funktionellt underlag. Fördelen med en 

centralt belägen stig är enkelheten att ta sig till och från platsen utan andra färdmedel för den som 

vistas centralt eller som inte har tillgång till fordon att förflytta sig. Förslagsställaren ser också 

fördelen med att en centralt belägen promenadstig skapar en ökad trygghet då fler människor 

befinner sig i centrala delarna, samt att stigen har en fullgod belysning. Det föreslås också att stigen 

görs tillgänglig och underhålls för årets alla årstider. 

 

Dialog kring medborgarförslaget har förts med sektor samhällsbyggnad/enhet natur. Förslaget ses 

som positivt av båda parter och kommer tas i beaktan i framtida utvecklingsarbete samt inom 

befintlig budget för parkanpassning och centrumutveckling. 

Handlingar 

Medborgarförslag om att anlägga en Hälsans Stig 

Skickas till 
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KFNAU § 7/21 
Remiss, Medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun 
KFN2021.0008 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 7/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande ovanstående medborgarförslag. 

 

Förslagsställaren föreslår en anpassning av badplatser vid exempelvis Sjötorpssjön och Simsjön för 

att möjliggöra bad under höst och vinter. ”Kalla bad” ses vara ett intresse som ökat och blivit 

populärt under den senaste tiden och tros också så i framtiden.  

 

Medborgarförslaget innebär att exempelvis badstegar får vara kvar för att kunna nyttjas under den 

aktuella perioden för att möjliggöra bad. Förslagsställaren ser också möjligheter att lyfta aktiviteten 

”Kalla bad” för att locka vinterturism inom kommunen till de fina sjöar som finns. 

 

Fritidsavdelningen har under säsongen 2020/2021 lämnat två badstegar för kallbadare vid 

Sjötorpssjöns badplats samt stora badplatsen vid Simsjön. Denna möjlighet till kallbad kommer 

utvärderas efter säsongen, då utrustning som befinner sig i vatten/is under vinterhalvåret utsätts för 

påfrestningar.  

 

Information för medborgare om vart man kan hitta kallbadplatser finns på Next Skövdes hemsida. En 

god dialog förs mellan fritidsavdelningen och kallbadare i kommunen. 

Handlingar 

Remiss, Medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun                                                                                                                                                    

remiss ks2020.0309 till KFN                                                                                                                                                    

KS2020.0309-1 Medborgarfo-rslag-Kalla-Bad-Sko-vde-Kommun 

Skickas till 
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KFNAU § 8/21 
Yttrande detaljplan plangranskning Storegården 1, norra 
delen, Skövde 
KFN2020.0071 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 8/21 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra gällande detaljplanen förutsatt att 

hänsyn tas till kulturmiljöprogrammet avseende området. 

 

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder inom norra delen av fastigheten 

Storegården 1 samt att öka trafiksäkerheten på den nordöstra delen av Storegårdsvägen samtidigt 

som förutsättningarna att tillgodose parkeringsbehovet inom Storegården förbättras. 

 

Den tillkommande bebyggelsen består av två nya huskroppar varav den ena är en lamell, liknande 

formen på befintlig bebyggelse. Det andra huset planeras ersätta områdets tidigare panncentral som 

inte längre är i bruk. Här möjliggör planförslaget för ett högre punkthus. 

 
Kulturmiljö 
Storegården har höga kulturmiljövärden. Den planerade tillkommande bebyggelsens volymer och 

placering är anpassade till den befintliga strukturen och bedöms inte påverka kulturmiljövärdet. En 

befintlig mindre byggnad behöver rivas för planens genomförande, vilket bedöms som måttlig 

påverkan på kulturmiljövärdet i området som helhet. 

 

För mer information: Detaljplan för Storegården 1, norra delen (skovde.se)  

 

Handlingar 

PLANGRANSKNING Storegården 1, norra delen, Skövde                                                                                                                                                    

Underrättelse 

Skickas till 

 

 

 

  

https://skovde.se/bygga-bo/detalj--och-oversiktsplan/planutstallningar-pdf-filer2/grund2324/
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KFNAU § 9/21 
Yttrande plangranskning detaljplan Humlevägen (Skövde 
5:250) 
KFN2020.0074 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 9/21 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra förutsatt att hänsyn tas till Skövde kommuns 

kulturmiljöprogram rörande området.  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet till yttrande gällande detaljplanen för Humlevägen 
Skövde. Planområdet är beläget ca. 1,5 km öster om Skövde centrum, i stadsdelen Östermalm. Väster om 
området finns befintlig bostadsbebyggelse. 
 
Planområdet består idag av öppna gräsytor och igenvuxen mark, samt en mindre lövskog. Planens 
huvuddrag är att göra plats för bostäder totalt uppskattas ca. 25 bostäder kunna uppföras. Planen 
möjliggör även för att en idrottsplats och/eller en mindre centrumverksamhet (föreningslokal, 
restaurang eller liknande) kan iordningställas i områdets södra del. Planen säkerställer även att det 
skogsparti som finns utmed Östra leden i stort kan behållas, samt att trädallén i planområdets södra del 
skyddas.  
 
Skövde kommun har ambitionen att det nya bostadskvarteret ska präglas av ett tydligt hållbarhetstänk, 
där sociala, ekologiska, ekonomiska och gestaltningsmässiga aspekter ska prägla den nya bebyggelsen.  
Området är sedan tidigare utpekat i Skövde kommuns Översiktsplan, ÖP 2025, som lämpligt för ny 
bostadsbebyggelse. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ser gärna att möjligheter till både en meningsfull kultur- och fritidsverksamhet 

finns med i tanken vid byggnation i området. 
 

Inom planområdet finns inga dokumenterade fornlämningar eller andra kulturhistoriskt värdefulla objekt. 

Länsstyrelsen har bedömt att det inte krävs en arkeologisk utredning i området. 

 

Handlingar 

Granskning - Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5_250)                                                                                                                                                    

Underrättelse 

Skickas till 
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KFNAU § 10/21 
Yttrande plangranskning detaljplan Böja 6:2 
KFN2020.0083 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 10/21 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra gällande detaljplanen för Böja 6:2. 

PLAN 2020.3 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet till yttrande gällande detaljplanen för Böja 6:2. 

 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10 fritidshus i delar av LIS-område vid sjön 

Vristulven. Planens huvuddrag är skog/naturmark som omvandlas till ett område med fritidshus, med 

stora tomter och närhet till sjön. Tomternas storlek stämmer väl överens med befintliga tomter i 

området och bebyggelsens omfattning och storlek sätts i relation till såväl tomternas storlek som till 

befintlig bebyggelse. 

 

Planen omfattar ett område som i gällande översiktsplan (ÖP2025) pekas ut som LIS-område. Planen 

möjliggör byggande av ca 10 fritidshus på relativt stora tomter, med en samfälld väg som genom-

korsar det nya området och anslutningar till denna via mindre tillfartsvägar. Området kommer att 

komplettera ett befintligt bebyggelseområde intill sjön, till största delen bakom befintlig bebyggelse i 

förhållande till strandkanten. Planområdet ligger inom ett större område av riksintresse för friluftsliv, 

område FO26 Lugnåsberget-Vristulven, men bedöms inte ha någon negativ påverkan på 

riksintresset. 

 
Fornlämningar och kulturmiljöer. 
En arkeologisk utredning har genomförts för att ta reda på om det kan finnas okända fornlämningar 

inom planområdet. Utredningen är utförd i juni månad 2020. Av utredningen framkom att det inte 

förekommer några tidigare okända fornlämningar inom området. Området finns inte medtaget i 

kommunens kulturmiljöprogram. 

 

Handlingar 

         

Skickas till 
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KFNAU § 11/21 
Remissvar revidering energi- och klimatplan 2021-2030. 
KFN2021.0010 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 11/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom föreslagen plan. 

Bakgrund 

Kultur och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande energi- och klimatplan 2021-

2030. 

Planens syfte är att vara en vägledning i kommunens arbete med energi- och klimatfrågor från 

antagandet till och med 2030. Skövde kommuns energi- och klimatplan ska bidra till att uppfylla 

kommunens vision som säger att ”miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl 

individer och organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i 

åtanke”. 

Planen innehåller en rad mål och strategier som kultur- och fritidsnämnden ser ligger på en hög men 

relevant nivå och där ambitionen inom nämndens verksamhetsområde ska vara att iaktta en 

följsamhet där så är möjligt. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ser också att en följsamhet av planen kan medföra ökade kostnader. 

 

Handlingar 

Remiss Revidering av energi- och klimatplan [ADM.2019.255]                                                                                                                                                    

Energiochklimatplan20212030Remissversion3_1218236                                                                                                                                                    

Remissbrev_1218367 

Skickas till 
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KFNAU § 12/21 
Ansökan om medel från Egnellska fonden  

för underhåll, renovering och flytt av offentliga 
gestaltningar 
KFN2021.0024 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 12/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden anhåller om att kommunstyrelsen beviljar kultur och fritidsnämnden 

anslag med 1 000 000 Kronor ur Gertrud och Theodor Egnells fond för stadens förskönande i 

enlighet med donationsbestämmelserna. 

Bakgrund 

Underhåll av inköpta konstverk är en naturlig del i samlandet av konst. Detta gäller givetvis också 

den offentliga konsten. Medel har tilldelats renoveringsärenden tidigare senast i samband med 

Konserveringsarbeten och renovering av livets brunn. I denna ansökan samlas fyra skulpturer, alla i 

behov av åtgärder, listade nedan som konstenheten under 2021 behöver åtgärda.   

Tre av dessa verk kommer att behöva flyttas enligt tidigare beslutat medborgarförslag och som en 

effekt av ombyggnationen av Kulturhustorget. Flytt bidrar till att göra verken mer tillgängliga för 

allmänheten då två i nuläget är placerade på lager.  

 

Isringar (1989) Elli Hemberg, rostfritt stål på betongsockel, nuvarande placering Billingehov. 

Skulpturens yta är smutsig med korrosionsbildning och sockeln är i dåligt skick. Smuts, alger och 

skadliga ämnen skall avlägsnas med laserrengöring. Ny sockel gjuts i samband med flytt. Belysning 

installeras för att göra verket mer tillgängligt och synligt.  

Monument över Yxmannen (1965), Eric Grate, brons på granitsockel, nuvarande placering 

Kommunverkstaden. Bronsskulpturen och granitsockelns yta är smutsiga med korrosionsbildning. 

Båda delarna av verket är i behov av rengöring och yt-skyddsbehandling. Återmonteringen av 

skulpturen och sockeln på dess nya placering krävs. Belysning installeras för att göra verket mer 

tillgängligt och synligt. 

Ormnystan (1999), Pye Engström, granit och glas på betongsockel, nuvarande placering 

Kulturfabriken.Verket och sockelns yta är smutsiga, har missfärgningar samt sprickbildningar och 

materialbortfall på vissa delar. Åtgärdas genom rengöring och konservering. 
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Gelbfanger (2014), Barbro Westling och Peter Johansson, mässing, placering Kulturhuset. Verkets 

mekanik och elmotor, som innefattar rörelse, har slutat fungera. Nedtagning och demontering av 

skulpturen krävs, samt renovering av underdelen. Genomgång  av leder, elmotor och växel, samt 

byte av slitna delar och förstärkning av undermåliga delar. Transporteras till verkstad vid 

åtgärdstillfället.  

 

Samtliga konserveringsåtgärder syftar till att förbättra skulpturernas visuella intryck i enlighet med 

konstnärens ursprungliga intention genom att återställa en ren, glansig och mer enhetlig yta. 

 

Kostnader 

Underlag till sammanställningen av kostnader finns som bilagor till detta ärende 

Isringar 

SVK (konservering): 146 700 SEK exkl. moms 

Kommunverkstaden (flytt + gjuta sockel): 77 000 SEK exkl. moms 

Gata/park (belysning): 50 000 SEK exkl. moms 

 

Totalt: 273 700 SEK exkl. moms  

 

Monument över Yxmannen  

SVK (konservering): 256 840 SEK exkl. moms 

NCC (flytt): 119 955 SEK exkl. moms 

Gata/park (belysning): 50 000 SEK exkl. moms 

Totalt: 426 795 exkl. moms 

 

Ormnystan 

SVK (konservering): 31 100 SEK exkl. moms 

Kommunverkstaden (flytt): 46 500 SEK exkl. moms 

Totalt: 77 600 SEK exkl. moms 
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Gelbfanger 

Ekholms Svets & Mekaniska AB (renovering): 141 535 SEK exkl. moms 

Totalt: 141 535 SEK exkl. moms 

 

TOTALA KOSTNADER: 919 630 SEK exkl. moms 

 

Summan avrundas till 1 000 000 SEK (exkl. moms) p g a eventuella merkostnader i samband med 

åtgärderna 

 

Handlingar 

Ekholms Svets & Mekaniska AB - Offert - Gelbfanger                                                                                                                                                    

Gata, park - kostnadsförslag - Belysning Yxmannen + Isringar                                                                                                                                                    

Kommunverkstan - Kostnadsförslag - flytt av verk                                                                                                                                                    

NCC - Offert - Yxmannen                                                                                                                                                    

SVK - Offert - Isringar                                                                                                                                                    

SVK - Offert - Ormnystan                                                                                                                                                    

SVK - Offert - Yxmannen                                                                                                                                                    

SVK - Åtgärdsförslag, 4 skulpturer (3 Egnellska medel), Skövde 

Skickas till 
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KFNAU § 13/21 
Investeringsbidrag 2021 
KFN2020.0078 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 13/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Investeringsbidrag för 2021 enligt följande: 

 

Förening Belopp Investering 

Värsås Hembygdsförening  36 666 kr Byte av fläkthuv och taklucka 

Skövde Ryttarförening 187 500 kr Markentreprenad, justering och 

byte av ridhusunderlag 

Igelstorps IK 41 400 kr Inköp av nya fotbollsmål 

Skultorps Ryttarsällskap 94 479 kr Periodiskt underhåll samt 

energibesparing 

Totalt belopp 360 045 kr  

 

 

Bakgrund 

Registrerade bidragsberättigade föreningar i Skövde kommun, som äger, arrenderar externt hyr 

anläggningar/lokaler, kan till Kultur- och fritidsnämnden ansöka om investeringsbidrag. 

Vid ansökningstidens utgång, den 1mars 2021, hade 14 ankommit till Fritidsavdelningen. Den totala 

ansökningssumman från alla föreningar 1 302 077 kr.  

Ramen för Investeringsbidrag 2021 är 360 958 kr. 

Bidraget får max uppgå till 50% av godkända kostnader och den totala kostnaden måste uppgå till 

minst ett halvt prisbasbelopp. Beviljat bidrag får endast användas till beslutad investering och måste 

utnyttjas under 2021. 

 

Handlingar 

Hagelbergs Hembygdsförening Ansökan Investeringsbidrag 2021                                                                                                                                                    

Ansökan Investeringsbidrag från Hagelbergs Hbf, sid 1(2)                                                                                                                                                    

Ansökan Investeringsbidrag från Hagelbergs Hbf, sid 2(2)                                                                                                                                                    

Skultorps Ryttarsällskap ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Begäran komplettering Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    

Skövde Tennisförening ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Skövde Tennisförening Offert Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Skövde Bandyklubb ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Begäran komplettering Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    
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Värings GIF ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Re_ Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    

Värsås Hembygdsförening ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Friskis&Svettis ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Komplettering Investeringsbidrag Friskis&Svettis Skövde                                                                                                                                                    

Vretens Bygdegårdsförening ansökan Invetseringbidrag                                                                                                                                                     

Igelstorps IK ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Billingens Golfklubb ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Skultorps IF ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Ulvåkers IF ansökan Investeringsbidrag del 1                                                                                                                                                    

Ulvåkers IF ansökan Investeringsbidrag del 2                                                                                                                                                    

Offert 20210218 JD3720                                                                                                                                                    

Skövde Ryttarförening ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

3.2 Offert Froab Skövde Ryttarförening 210225                                                                                                                                                    

Signerat hyresavtal med bilaga 1 och 2                                                                                                                                                    

Signerad bilaga 3                                                                                                                                                    

Sv_ Komplettering Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    

Offert Europabanan Skövde 2 lass Fibersand 2021-01                                                                                                                                                    

offert_21044-001[904] VOLT Ledbelysning                                                                                                                                                    

Arbetsbeskrivning   sökt Renoveringstöd 2021                                                                                                                                                    

VB_ Komplettering Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    

Hagelbergs Hembygdsförening planerar att köpa en Automower 420 samt ett installationskit                                                                                                                                                    

IF Skövde Karate Kai ansökan Investeringsbidrag                                                                                                                                                    

Begäran komplettering Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    

Re_ Komplettering Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    

offert armatur karate Kai                                                                                                                                                    

Komplettering Investeringsbidragsansökan                                                                                                                                                    

Din varukorg– Nordic Sport                                                                                                                                                    

2021 Beijer Byggmaterial                                                                                                                                                    

Brandslang                                                                                                                                                    

Unisport                                                                                                                                                    

Sammanställning Investeringsbidrag_ROA-lån                                                                                                                                                    

Investeringsbidragsansökningar 2021                                                                                                                                                    

Sammanställning Investeringsbidrag_ROA-lån 

Skickas till 
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KFNAU § 14/21 
Restauration av milsten och minnesmärke utmed 
Hasslumvägen 
KFN2021.0012 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-24 7/21 

2 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 14/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge avdelningschefen för kultur i uppdrag att utreda 

möjligheterna att restaurera milsten och minnesmärke utmed Hasslumvägen.  

 

Svaret av utredningen ska rapporteras till nämndens sammanträde senast den 2 juni.  

 

Bakgrund 

Moderaterna anför följande i sitt initiativärende:  

 

Milstenen som finns belägen utmed Hasslumsvägen är av renoveringsbehov. Sockeln är fallfärdig 

och milstenen står något snett. Vidare är det vildvuxet runt stenen och dess omgivning. 

Minnesstenen och podiet, även dessa belägna utmed Hasslumvägen, är också i behov av renovering 

eftersom texten är knappt läsbar. Minnesstenen upprättades som minne när Karl XIV Johan 

passerade Skövde år 1820. 

Moderaterna i Skövde lämnar därför enligt ovan ett initiativärende, eftersom vi önskar att det startas 

en utredning huruvida det finns möjlighet att restaurera och/eller renovera milstenen och 

minnesstenen, samt hålla fritt från vildvuxet kring dessa. 
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KFNAU § 15/21 
Restauration av minnesplakett på La Manostatyn 
KFN2021.0026 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-31 15/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger kulturavdelningen i uppdrag att restaurera minnesplaketten på La 

Manostatyn. 

 

Uppdraget ska rapporteras till nämndens sammanträde senast den 2 juni.  

 

Bakgrund 

Ett initiativärende har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden från ledamöterna Malin Wadman 

(S), Ewa-Britt Dahl (S) och Jörgen Frödelius (S):   

I Boulognerskogen i Skövde står statyn La Mano. Det är en skulptur i brons skapad av konstnären 

Liss Eriksson. En större version finns i Stockholm gjord i röd granit. Statyn i Skövde är inköpt till 

minne av Olof Palme. På statyn finns en plakett som blivit förstörd och är i behov av renovering. 

Texten går inte längre att läsas. Detta har givit upphov till onödiga missförstånd. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Socialdemokrater att Kultur- och fritidsnämnden 

renoverar plaketten på La Mano statyn i Skövde.  

Ewa-Britt Dahl (S) 

Jörgen Frödelius (S)  

Malin Wadman (S)  

 

Handlingar 

         

Skickas till 
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