
Koncepttävling  
Uteservering Kyrkparken, Skövde Kommun 



Syfte

Tävlingens syfte är att ta fram uteserveringkoncept för Kyrkparken. 

Koncepten ska på ett inspirerande sätt visa ett helhetsgrepp på platserna. 
Stadskärnans historiska drag ska stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull 
utformning. Rummets utformning ska syfta till att ge människor anledning att 
vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan. 

Vision

En vision pekar ut vår gemensamma färdriktning. När vi vet vart vi ska är det 
lättare att hitta vägarna dit! Med en vision i ryggen får vi inspiration och mod att 
tänka nytt och samverka klokt. Vision Skövde 2040 påminner om att alla vi som 
bor och verkar i Skövde kan bidra till vår gemensamma framtid.

Vision Skövde 2040 ska vara en ledstjärna och peka ut färdriktningen för hela 
Skövdes utveckling. Visionen ska vägleda oss i stora och små beslut – inte bara 
i kommunens verksamheter utan också för andra i vårt område. En gemensam 
vision ger oss mod att tänka nytt och samverka klokt tillsammans. Det är bra för 
hela Skövde.

Är ni intresserade av att ha en uteservering i Kyrkparken  
somrarna 2023 – 2025? 

Skövde kommun bjuder in till en öppen anbudstävling för krögare som ser 
en potential i att ha en sommarservering i Kyrkparken. Skövde kommun ser 
gärna att det blir någon form av enklare förtäring under dagtid typ enklare 
luncher och fika men även kvällsservering för de som önskar äta och dricka gott 
i parkens ljumna sommarkvällar. Vi önskar att parkens öppenhet behålls och 
att verksamheten inte stör besökare i parken som är där bara för att uppleva 
parkmiljön.

Skövde kommun anordnar en inbjudan till koncepttävling avseende 
uteservering i Kyrkparken. Kommunens avsikt är att efter genomförd tävling 
teckna treårsavtal med tävlingens vinnare på ett sätt som anges närmare i detta 
program.

Bakgrund

Skövde växer och utvecklas. Att få till stånd en stadsutveckling är viktigt, både 
för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. Denna 
tävling fokuserar på utveckling av stadskärnan, men har ett helhetsperspektiv 
såtillvida att tävlingsbidragen ska beakta hur stadens delar och funktioner kan 
komplettera varandra bättre.

Koncepttävling:  

Uteservering  
i Kyrkparken  



För att uppnå visionen Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att 
växa har det tagits fram tre fokusområden:

INNOVATION

Vi utmanar gamla spelregler, bryter ny mark och använder idéutveckling 
och innovativ teknik för att driva omställningen till ett hållbart samhälle. 
Tillsammans skapar vi ett konkurrenskraftigt näringsliv och en 
samhällsutveckling i framkant. Vi nöjer oss inte - vi vill mer!

KOMPETENS

Vi använder utbildning som driv för att människor och företag ska växa. Genom 
att samla näringsliv, akademi, offentliga aktörer, civilsamhälle och medborgare 
till en unik kraft stimulerar vi såväl spetskompetens som livslångt lärande. 
Tillsammans skapar vi en stark utbildningskedja som både säkrar kompetens 
och får människor att växa. Vi nöjer oss inte - vi vill mer!

LIVSKVALITET

Vi skapar möjligheter till ett gott liv i alla åldrar. Vi knyter samman stad och land 
för en enkel och nära vardag. Med gemensam kraft formar vi upplevelser och 
mötesplatser som berikar våra liv. Tillsammans skapar vi ett tryggt Skövde där vi 
stärker livskvaliteten för oss själva och varandra. Vi nöjer oss inte - vi vill mer!

Du kan läsa mer om Vision Skövde 2040 på skovde.se

Samverkan och delaktighet

Stadskärnan ska vara inbjudande och inkluderande i sin gestaltning  
för att nå ett socialt hållbart Skövde.

Samverkan inom tävlingen ska ske mellan kommunens olika verksamheter och 
andra externa aktörer för att öka kvaliteten. Tävlingen ska även engagera och 
entusiasmera medborgare och aktörer som i slutändan är de som kommer nyttja 
de offentliga platserna i stadskärnan.



Begränsningarna

Inga förankringar får göras i träd, 
lyktstolpar eller annat som tillhör 
kommunen. Eventuella skador på 
träd regleras enligt VAT03. Om det 
uppstår skador i parkrummet ska 
de återställas. Entreprenören ska 
ersätta kommunen för all åverkan 
på kommunens anläggning.

Underhållning och musik på ute-
serveringar ska ske på ett ansvars-
fullt och hänsynstagande sätt. 
Riktvärdet för hur högt ljudet får 
vara regleras i Folkhälsomyndighe-
tens rikt linjer  FoHMFS 2014:15.

Uteserveringen ska vara tillgänglig  
för alla. Det ska vara enkelt att komma in på serveringen och även att ta sig  
förbi den. 

Uteserveringen ska följa Designmanualen som finns att hitta på skovde.se

Om du vill ha restaurangens namn och logotyp på inramning/vindskyddet ska 
text samt symbol eller bild vara diskreta. Annan reklam är inte tillåten.

Entreprenören ska ha ett godkänt tillstånd enligt ordningslagen innan platsen 
tas i anspråk. Tillstånd söks hos Polismyndigheten som samråder med Skövde 
kommun innan tillstånd beviljas.

Vid uppsägning

Önskar entreprenör att avbryta avtalet innan de tre åren är genomförda - meddela  
tävlingsansvarig senast 31 december. 

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består av två 
delar där det först handlar om att 
göra en övergripande skiss för ute-
serveringen och beskrivning av ma-
terialval. Den andra delen ska i text 
beskriva konceptet. I texten ska det 
framgå följande:

Definition konceptet

• Vem är din/er målgrupp?

• Har du/ni en viss typ av 
mat i åtanke att bygga 
ett varumärke runt?

• Hur bidrar uteserveringen till  
ett helhetsperspektiv?

Förutsättningarna
Platsen är grön och ombonad. Kyrkparken reno-
verades för två år sedan. Här finns gröna rum för 
vila och rekreation men också möjlighet för lek 
och aktivitet. El kommer finnas framdraget till  
platsen. Elförbrukningen debiteras er verk samhet  
med möjlighet till en 3-fas 32 A-anslutning. Kommu-
nen är beredd att plattlägga en mindre del av ytan för 
att möjliggöra verksamheten. Toalett och vatten får entre-
prenören ombesörja på egen hand. 

Platsen upplåts mellan 1 maj till 30 september. Upplåtselsetider kan förlängas 
år två och tre efter dialog.

Taxan är 300 kr per kvadratmeter och säsong. 

Tävlingsområdet: 
Röd markering visar yta 

som är tillgänglig för 
uteservering, blått streck 

visar angöringsvägar 
för transporter och 

leveranser.



Tidsplan
Tidplanen för tävlingen är enlig nedan: 

Sista datum för att lämna in koncept 2022-02-12

Besked av vinnande entreprenör  2022-03-01

Tillgång till platsen 2022-05-01

Uppdrag efter tävlingen
Kommunen avser att teckna ett upplåtelseavtal för uteservering på tre år  
med det vinnande koncept. 

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av  
representanter från Skövde kommun, Skövde Citysamverkan  
samt fyra medborgare i Skövde kommun. 

Tävlingsansvarig: 

David Einarsson,  
Gata- och naturchef 
Skövde kommun 

Inlämning
Tävlingsförslag ska skickas in till jonas.isacson@skovde.se 

Digitalt format

Samtliga dokument ska in elektroniskt. Dokumenten ska vara i PDF-format. 



Bedömningskriterier 

Vi kommer vikta följande aspekter:

Verksamhetsidé: 0-10 poäng 

• Hur kan entreprenörens idéer förstärka parkupplevelsen för såväl de som 
besöker serveringen som för de som upplever den utifrån? 

• Vilka tider kommer serveringen hålla öppet? 

• Vilket utbud kommer att finnas? 

• Tekniska lösningar till exempel toalett, vatten, avfall, belysning. Vilken  
ombyggnation av platsen kommer krävas för att få tillstånd verksamheten?

• Är konceptet ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart?

• Kommer uteserveringen att vara tillgänglig för alla?

Design: 0-5 poäng 

Platsens identitet:

• Hur kan uteserveringen bidra till att stärka platsens karaktär? 

• Hur harmoniserar serveringsytan med Kyrkparkens  
övriga utformning och design? 

Uteserveringens karaktär och utformning:

• Är verksamhetens utformningen sammanhållen och väl gestaltad?

Rent, snyggt och tryggt:

• För att besökare ska vilja vistas på uteserveringen är det viktigt att den  upp-
levs hel, ren och i ordning. Även området runt om uteserveringen ska ses 
efter för att öka trygghet och trivsel.

Ekonomiska hållbarhet
Vi kommer ta kreditupplysning på företagen som lämnar in anbud. 

Omprövning
Om verksamheten inte kan leverera i enlighet med anbud kan kommunen  
komma att ompröva sitt beslut.

Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta tävlingen om juryn   
anser att kriterierna inte uppfylls.

Vi ser fram emot ert deltagande!



Kontaktcenter Skövde kommun
Telefon: 0500 - 49 80 00  • Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, 541 83 Skövde  


