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Inrättande av ett skönhetsråd
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

inrätta ett skönhetsråd
anta regler för skönhetsrådet i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag
att utse byggnadsnämndens ordförande som ordförande i
skönhetsrådet

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att inrätta ett skönhetsråd
efter antagen EVP för 2019-2021. Beslutet fattades av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag 201811-29.
Rådet syftar till att vara stöd för andra kommunala nämnder och
olika byggaktörer inom stadsplanering, arkitektur och gestaltning.
Lunds medborgare är även en viktig part i att utveckla
samarbetsforum, förståelse och intresse för dessa frågor.
Stadsbyggnadskontoret föreslår i enlighet med uppdraget en bred
sammansättning av rådets representanter, vilket inkluderar
politiker, tjänstepersoner i kommunen samt externa representanter.
Därtill kan externa sakkunniga involveras i rådets arbete.
Byggnadsnämndens ordförande föreslås vara rådets ordförande.

Underlag för beslutet



Postadress

Box 41
221 00 Lund

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-05,
Inrättande av ett skönhetsråd
Regler för skönhetsrådet 2020-11-05

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Ärendet
Bakgrund
I EVP 2019-2021 fick byggnadsnämnden i uppdrag att inrätta ett
skönhetsråd.
Uppdraget formulerades enligt följande:

Byggnadsnämnd
Inrättande av ett skönhetsråd
Ett skönhetsråd tillskapas för att vara rådgivare åt kommunens nämnder
i frågor som rör den fortsatta planeringen och utvecklingen av Lunds
stad, de östra tätorterna och landskapet utanför den täta bebyggelsen.
Rådet ska ha bred sammansättning och bidra med rådgivande synpunkter
t ex på planer för nytt byggande ur arkitektonisk och estetisk synvinkel.
Förutom att vara rådgivande, kan rådet själv lyfta frågor inom sin domän
och därmed fungera fristående. Det kan till exempel handla om
möbleringen i stadsrummet, offentliga konstverk, estetiskt särskilt
värdefulla byggnader eller kulturhistoriskt intressanta stads- och
landskapsmiljöer. För detta avsätts 300 000 kronor årligen.

Stadsbyggnadskontoret ser ett generellt behov av att fördjupa
dialogen och belysa det allmänna intresset för vad god arkitektur och
gestaltning av våra livsmiljöer innebär och kan tillföra i utmaningen
att göra Lund än mer attraktivt. Att bevaka, diskutera och lyfta fram
vikten av skönhet och väl gestaltade miljöer skapar värdeökningar
för kommunen. Det rika kulturarv som kommunen besitter är också
en stor och unik tillgång som behöver förvaltas men även utvecklas
över tid.
Skönhetsrådet föreslås få i uppdrag att fokusera på att bredda
dialogen kring viktiga arkitektur- och gestaltningsfrågor i Lunds
kommun. Rådet ska finnas tillgängligt för andra kommunala
nämnder som ser behov av stöd och råd inom ämnesområdet. Dock
är rådet inte en formell remissinstans i ordinarie
myndighetsutövning.
Rådet föreslås rikta sitt uppdrag mot att arrangera aktiviteter som
lyfter frågor som i tiden är relevanta inom ämnesområdet. Det kan
tex handla om att välja tema och innehåll för en årlig
stadsbyggnadsdag, erbjuda workshops på aktuellt tema,
föreläsningar, studiebesök etc. Syftet är att bredda förståelsen för
vad skönhet kan tillföra kommunen och stärka Lunds varumärke.
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I Lund finns ett regelverk för kommunala råd. Skönhetsrådet
omfattas inte formellt av detta dokument och efter dialog med
kommunkontoret har besked lämnats att det står byggnadsnämnden
fritt att besluta om regler för skönhetsrådet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att rådets sammansättning utgörs av
en kombination av politiker, tjänstepersoner samt externa
representanter med kunskap och intresse inom ämnesområdet.
Förslag på representation i skönhetsrådet:










Byggnadsnämndens ordförande (ordförande i
rådet samt sammankallande)
Byggnadsnämndens andre vice ordförande (ersätter
ordföranden vid dennes förfall)
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsarkitekt (sekreterare)
Stadsträdgårdsmästare
Representant som utses av Sveriges arkitekter
Representant från LTH- sektionen för arkitektur
Studentrepresentant och/eller representant från
Ungdomstinget
Senaste vinnaren av Lunds stadsbyggnadspris (adjungeras in
årligen)

Rådet kan även adjungera in sakkunnig kompetens när frågor inom
ett visst ämnesområde ska diskuteras eller fördjupas.

Föredragning
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att skönhetsrådet kan
fungera som ett verktyg för att bredda dialogen med såväl
byggbranschen som medborgare kring vikten och värdet av god
arkitektur, väl gestaltade livsmiljöer och hur vi bäst förvaltar och
utvecklar våra kulturmiljöer. Samtal om stadens offentliga miljöer,
gröna värden och utveckling av landsbygden är också viktigt att
adressera och fördjupa ytterligare.

Barnets bästa
Inrättandet av ett skönhetsråd bedöms gynna många aktörer och
medborgare i Lund, och att fokusera på arkitektur och väl gestaltade
livsmiljöer förväntas ge mervärde för barn och unga som är i behov
av trygga och upplevelserika miljöer.

Ekonomiska konsekvenser
I EVP har byggnadsnämnden tilldelats en årlig budget på 300 000 kr.
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Hans Juhlin
Stadsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Malin Sjögren
Stadsarkitekt

