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KFNAU § 14/22
Yttrande plangranskning detaljplan för Västra kv. 
Tegelbruket, Skövde
KFN2022.0013

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 14/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra gällande detaljplanen för Västra kv
Tegelbruket. men ser gärna att möjligheter till både en meningsfull kultur- och 
fritidsverksamhet finns med i arbetet vid utvecklingen av Mariesjö.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Science Park Skövdes 
verksamhet genom att tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och ett parkeringshus. Ett 
allmänt tillgängligt gångstråk - Kunskapsstråket - ska säkerställas fastigheten Tegelbruket 5. 
I den östra delen av planområdet ska en ny lokalgata anläggas. Planen ska även möjliggöra 
en omvandling av angränsande gator för ny användning och nya trafikslag.

Västra kvarteret Tegelbruket (Tegelbruket 5 mm) är idag planlagt för kontor och skola med 
en total byggrätt om ca 18 000 m2 bruttoarea (BTA). Huvudsaklig angöring och parkering 
sker från Kaplansgatan. All byggrätt är idag utnyttjad.

Planförslaget medger en utökad byggrätt med ca 13 000 m2 BTA för samma ändamål som
idag. Den utökade byggrätten för kontor och högskola ligger huvudsakligen i planområdets
nordöstra hörn mot Kaplansgatan, där även planen medger att parkeringshus får uppföras.
Planförslaget följer i allt väsentligt det planprogram för Mariesjös utveckling som
kommunfullmäktige beslutade om 2020-09-07.

Fornlämningar och kulturmiljöer
Mariesjös Tegelbruk grundades 1869 och var i drift fram till 1969. Idag finns enbart
tegelugnen (s.k. ringugn) och den f.d. ladugården på Mariesjö 4 norr om planområdet kvar.
Tegelugnen, som ursprungligen är från 1870-talet, har byggts om ett flertal gånger och
fungerar idag som kontors- och verksamhetslokaler för företagsparken Science Park Skövde.

Den ursprungliga överbyggnaden på tegelugnen har rivits och blivit ersatt med en ny
påbyggnad för kontor med i stort samma taklutning och volym som den ursprungliga. 
Endast en begränsad del av de invändiga delarna av ugnen har kunnat bevaras. Byggnadens
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ursprungliga kulturhistoriska värde bedöms därmed avsevärt minskat. Skövde kommuns
kulturmiljöprogram från 2011 pekar inte ut byggnaden som kulturhistorisk intressant.

Byggnaden har, trots flera ombyggnader, bedömts vara värdefull och utgör tillsammans med
Mariesjö Gård och f.d. ladugården på Mariesjö 4 viktiga miljöskapande och 
historieberättande värden som stöttar den historiska förståelsen av området vid den 
omvandling av Mariesjö som pågår. Byggnaden har skyddsbestämmelser i gällande 
detaljplan (DP634) från 2011 och dessförinnan i detaljplan (DP506) från 2002. 
Skyddsbestämmelserna anger att byggnaden utgör en "värdefull miljö. Ändring av 
byggnaden får inte förvanska dess karaktär. Markens utformningkring tegelbyggnaden ska 
ske med hänsyn till byggnadens karaktär".

Kulturmiljöutredning
Efter samrådet har en Kulturmiljöutredning och konsekvensbeskrivning tagits fram av 
Acanthus Arkitektur & Kulturvård. Utredningen bedömer att detaljplanen inte har någon 
större negativ inverkan på områdets kulturmiljövärden eller på tegelugnen. Däremot 
förstärks omgivningens urbana uttryck vilket öka kontrasten till den bevarade byggnaden. 
De kvarvarande byggnadernas upplevelsevärde kommer sannolikt påverkas något när 
närliggande bebyggelsemiljöer får en än ändrad karaktär, men totalt sett bedöms konsekvenserna 
för kulturmiljön i området att bli små.

Länk till handlingar: 
https://skovde.se/globalassets/byggabo/planavdelningen/planutstallningar/vastra-kv.-
tegelbruket/granskningshandlingar/bilaga-i---kulturmiljoutredning-o-
konsekvensbeskrivning_2022-03-31.pdf 

https://skovde.se/globalassets/byggabo/planavdelningen/planutstallningar/vastra-kv.-
tegelbruket/granskningshandlingar/planbeskrivningg_v-tegelbruket_2022-04-19.pdf 

Handlingar
        

Skickas till

https://skovde.se/globalassets/byggabo/planavdelningen/planutstallningar/vastra-kv.-tegelbruket/granskningshandlingar/bilaga-i---kulturmiljoutredning-o-konsekvensbeskrivning_2022-03-31.pdf
https://skovde.se/globalassets/byggabo/planavdelningen/planutstallningar/vastra-kv.-tegelbruket/granskningshandlingar/bilaga-i---kulturmiljoutredning-o-konsekvensbeskrivning_2022-03-31.pdf
https://skovde.se/globalassets/byggabo/planavdelningen/planutstallningar/vastra-kv.-tegelbruket/granskningshandlingar/bilaga-i---kulturmiljoutredning-o-konsekvensbeskrivning_2022-03-31.pdf
https://skovde.se/globalassets/byggabo/planavdelningen/planutstallningar/vastra-kv.-tegelbruket/granskningshandlingar/planbeskrivningg_v-tegelbruket_2022-04-19.pdf
https://skovde.se/globalassets/byggabo/planavdelningen/planutstallningar/vastra-kv.-tegelbruket/granskningshandlingar/planbeskrivningg_v-tegelbruket_2022-04-19.pdf
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KFNAU § 15/22
Revidering Taxor och avgifter 2022
KFN2022.0035

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 15/22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på revidering av Taxor och 
avgifter 2022. 

Bakgrund
Skövde kommun har under 2022 omlokaliserat verksamhetslokalen för boule. Befintlig hall 
på Mariesjö har avvecklats och rivits. Från och med den 1/5 är den nya boulehallen 
lokaliserad i Skövdehem Arena på Lillegården Skövde. I samband med detta förändras även 
hyresförhållandet mellan Skövde kommun och bouleföreningarna. Istället för ett löpnade 
årshyresavtal gäller nu uthyrning per timme enligt fastställt nettolokaltaxa. Prissättning 
gäller för respektive verksamhetsyta: boulehall, mötesrum, kök och utomhusbanor. 

Komplettering gällande uthyrningsobjekt på Arena Skövde Bad. Taxa för 
undervisningsbassängen finns inte med i tabellen. Detta är nu tillagt. 

Handlingar
Taxor och avgifter för KFN 2022

Skickas till

Handläggare
Erik Kvarnling
Kultur- och fritidsnämnd
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KFNAU § 16/22
Investeringsbidrag 2022
KFN2022.0036

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 16/22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om investeringsbidrag för 2022 enligt följande:

Skultorps Ryttarsällskap 45 000 kr Underhåll ridunderlag
Skövde Ryttarförening 56 500 kr Harv, fyrhjuling, vattentank
Lerdala Idrottsförening 15 250 kr Luftvärmepump
Lerdala Idrottsförening 62 500 kr Åkgräsklippare
Ryds Scoutkår 10 995 kr Luftvärmepump
Billingens Golfklubb 20 660 kr Vassklippare
IFK Värsås 150 000 kr Robot-gräsklippare
Totalt belopp 360 905 kr

Bakgrund
Registrerade bidragsberättigade föreningar i Skövde kommun, som äger, arrenderar eller 
externt hyr anläggningar/lokaler, kan till Kultur- och fritidsnämnden ansöka om 
Investeringsbidrag. 

Vid ansökningstidens utgång den 1 mars 2022, hade 14 ansökningar inkommit till Kultur- och 
fritidsavdelningen. Fyra ansökningar har hänvisats till ränte- och amorteringsfria lån, en ansökan 
avslås då den ej kommer upp i godkänd totalsumma, en ansökan hänvisas till bidrag för 
särskilda projekt och en ansökan avslås då aktuell förening de senaste åren beviljats stora 
summor. Summan av de beviljade ansökningarna uppgår till 360 905 kr. Ramen för 
investeringsbidraget 2022 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 2022.

Handlingar
        

Skickas till
Erik Kvarnling, Per Karlsson, Tilda Fredriksson.
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KFNAU § 17/22
Ränte- och amorteringsfria lån 2023
KFN2022.0037

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 17/22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela ränte- och amorteringsfritt lån 2023 till 
följande föreningar:

Värsås Hembygdsförening 47 868 kr Renovering fönsterbågar, målning fönster, 
dörrar, foder.

Häggums 
Bygdegårdsförening

57 518 kr Målning fasad, invändigt, entré och 
serveringsrum

Skultorps Ryttarsällskap 136 980 kr Högtalarsystem ridanläggning, LED-
belysning ridhus.

IFK Skövde FK 183 638 kr Omläggning tak, solcellsanläggning.
IF Hagen 97 868 kr Utökning omkl. rum dam, bastu dam.
Bergs Bygdegårdsförening 348 129 kr Renovering kök.
Totalt belopp 872 000 kr

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens budget för ROA-lån 2023 är 872 000 kr. För 2023 har 6 
ansökningar kommit in. Prioritering har bland annat gjorts utifrån tidigare tilldelade roa-lån samt 
förbättringar av verksamhetsytor.

Handlingar
        

Skickas till
Erik Kvarnling, Per Karlsson, Tilda Fredriksson
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KFNAU § 18/22
Stöd till föreningslivet covid-19 omställningsbidrag
KFN2022.0038

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 18/22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och anta reglerverk och kriterier för 
omställningsbidraget:

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden gav på april-nämnden i uppdrag åt avdelningscheferna för 
kultur- och fritid att ta fram förslag på nya kriterier för bidraget. Ingången i framtagandet av 
nya kriterier ska vara att dessa ska ha en koppling till följderna av pandemin samt återstart 
för föreningslivet. I övrigt ska dessa utgå från de antagna regelverken för föreningsbidrag i 
Skövde samt i samverkan med externa aktörer t.ex. RF-SISU och övriga Studieförbund eller 
organisationer som organiserar bidrag till föreningslivet. Nya kriterier ska redovisas på 
kultur- och fritidsnämnden den 1 juni.

Handlingar
Återstartsbidrag föreningar

Skickas till
Erik Kvarnling, Per Karlsson, Jenny Skarstedt, Tilda Fredriksson, Christina Nettelblad 
Malm
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KFNAU § 19/22
Inköp av konstverket till honorärspris
KFN2022.0047

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 19/22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om inköp av konstverk till honorärspriset för en 
femårsperiod

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden delar ut ett honorärspris varje år och har gjort så sedan 1979. 
Priset går till någon i Skövde kommun som gjort en mångårig kulturgärning. 

För att säkra processen kring inköp av konstverk inför ovanstående pris ses det fördelaktigt 
att göra inköpen under femårsperioder. 

Handlingar
        

Skickas till
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KFNAU § 20/22
Regler för Skövde kommuns kulturstipendier 2022
KFN2022.0047

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 20/22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta de reviderade reglerna för kulturstipendiet.

Bakgrund
Nämnden gav kulturchefen i uppdrag att revidera dokumentet. 
”Regler för Skövde kulturstipendier” (KFN 2017.0012) De nuvarande reglerna för 
kulturstipendiet är från 2007. Den grafiska profilen ändrades 2017.

För att uppmuntra kulturutövare, med en tydlig anknytning till Skövde kommun, delar 
kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendiet varje år sedan 1964. Kultur- och 
fritidsnämnden delar även ut varje år ett honorärspris vilket man har gjort sedan 1979. Priset 
går till någon i Skövde kommun som gjort en mångårig kulturgärning. 

Handlingar
Förslag på reviderade regler för Skövde kommuns kulturstipendier                                                                                                                                                    
Nuvarande regler för Skövde kommuns kulturstipendie

Skickas till
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KFNAU § 21/22
Tertialrapport 1 Kultur och fritidsnämnden
KFN2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-18 21/22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för år 2022.

Bakgrund
Nämnderna ska enigt gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker 
tertialvis och ska innehålla en helårsprognos.

Årets första uppföljning är tertialrapport 1, vilket främst omfattar en ekonomisk uppföljning 
med årsprognos utifrån perioden januari till april 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett negativt resultat om 5,3 miljoner kronor för år 
2022. Lägre intäkter, som beräknas vara en fortsatt effekt av pandemin, förväntas vara den 
största anledningen till underskottet.

Handlingar
        

Skickas till
Kommunstyrelsen
Enheten för budget och prognos
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