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Regler för skönhetsråd i Lunds kommun
I enlighet med beslut i Lunds kommuns EVP (KS 2017/0747 § 203)
28 november 2018, inrättar byggnadsnämnden ett skönhetsråd.
Skönhetsrådets uppdrag via EVP

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.
Byggnadsnämndens förtydligande av skönhetsrådets uppdrag och
regler

Skönhetsrådets uppdrag är att fokusera på att bredda dialogen kring
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 nämndernas ordinarie myndighetsutövning.
Fokus ska ligga på att arrangera aktiviteter som lyfter frågor som i
tiden är relevanta inom uppdragets formulering. Det kan tex
innebära att välja tema och innehåll för en årlig stadsbyggnadsdag,
erbjuda workshops som belyser en samhällsaktuell diskussion,
ordna föreläsningar, studiebesök etc. Syftet är att öka förståelsen för
hur skönhetsvärden kan lyfta kommunens varierande miljöer och
därmed även stärka Lunds varumärke.
Aktiviteter riktas mot såväl politiker, byggaktörer som medborgare.
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Skönhetsrådets sammansättning










Byggnadsnämndens ordförande (ordförande i rådet tillika
sammankallande för sammanträden).
Byggnadsnämndens andre vice ordförande (inträder som
ordförande om ordinarie får förhinder)
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsarkitekt (sekreterare)
Stadsträdgårdsmästare
Representant utsedd av Sveriges Arkitekter
Representant utsedd av LTH, sektionen för arkitektur
Studentrepresentant och/eller representant från Lunds
Ungdomsting.
Senaste vinnaren av Lund stadsbyggnadspris (adjungeras in
årligen).

Ytterligare sakkunnig expertis kan knytas till rådet när så påkallas
utifrån aktivitet eller aktuella frågeställningar.
Ordförande äger rätt att utöka eller minska rådets sammansättning.
Skönhetsrådets externa representanter utses formellt av ordförande
efter beredning av stadsbyggnadskontoret.
Mötesformer
Skönhetsrådet sammanträder fyra gånger per år. Ordförande kan vid
behov justera antalet möten.
Kallelse med dagordning ska skickas ut senast två veckor innan
sammanträde (ombesörjs av sekreteraren efter samråd med
ordföranden).
Vid sammanträdet för sekreteraren protokoll som därefter justeras
av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot.
Skönhetsrådet lämnar rapport om genomförda aktiviteter i samband
med årsredovisningen.

