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Arkitekturprogram för Lund
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

föreslå byggnadsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen
om att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett
Arkitekturprogram för Lunds kommun
finansiering sker genom att kommunstyrelsen tilldelar
byggnadsnämnden ett extra anslag på 0,5 mkr för arbetet med
att ta fram ett Arkitekturprogram
antagande av ett Arkitekturprogram för Lunds kommun sker i
kommunfullmäktige

att
att

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har sedan en tid identifierat ett behov av ett
arkitekturprogram för Lunds kommun. Hela kommunen växer,
bostäder byggs, näringslivet expanderar och intresset för stadens
utformning och gestaltning ökar bland olika grupper.
För att finna vägledning och stöd i hur vi ser på den byggda miljön,
kvaliteter och upplevelsevärden, är det alltmer angeläget att ta fram
ett arkitekturprogram. Både som riktlinje för alla de aktörer som vill
etablera sig i Lunds kommun liksom för kommunens egna
handläggare och politiker som deltar i samtal kring arkitektur och
hur vi uppnår väl gestaltade livsmiljöer.

Underlag för beslutet


Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02

Ärendet
Bakgrund
Avseende behovet av ett Arkitekturprogram för Lunds kommun, har
ställningstagande gjorts i gällande översiktsplan:

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Arbeta medvetet med den arkitektoniska särarten. Ny
arkitektur ska tillföra värden och utveckla platsen där den
uppförs.
Lyft arkitektur- och kvalitetsfrågor i stadsbyggandet genom att
ta fram ett arkitekturprogram för Lunds kommun.
Stärk förutsättningarna för att arkitekturens och
kulturmiljöernas värde synliggörs, uppskattas och potential tas
tillvara.
Använd kulturmiljövärden som en resurs i
samhällsförändringar. Kulturvärden ska utvecklas och särskilt
värdefulla miljöer ska skyddas.

Arbetet med ett arkitekturprogram har av resursskäl och andra
prioriteringar inom stadsbyggnadskontoret ännu inte kunnat
genomföras.

Föredragning
Stadsbyggnadskontoret ser det som allt mer angeläget att arbetet
med att ta fram ett Arkitekturprogram för Lunds kommun påbörjas.
Utgångspunkt för arbetet är bla de underlags PM som finns i ÖP 2018
avseende arkitektur och kulturmiljö. Tidsplan för arbetet är
beräknad under 2022-2023.
Projektet kräver en extra insats utifrån ordinarie verksamhet på
stadsbyggnadskontoret, beräknat till ett extra budgetanslag på 0,5
mkr.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden lyfter frågan
till kommunstyrelsen med förslag om att lämna uppdrag till
byggnadsnämnden om att ta fram ett Arkitekturprogram för Lunds
kommun samt att tilldela ett extra anslag för arbetet på 0,5 mkr.

Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadskontoret.

Barnets bästa
Väl gestaltade livsmiljöer och god arkitektur anses viktiga för barn
och ungas välmående.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget att ta fram ett arkitekturprogram bedöms kräva ett extra
resurstillskott till byggnadsnämndens budget på 0,5 mkr. På längre
sikt kan ett arkitekturprogram resultera i en bättre utformning av
den byggda miljön, ökad trivsel och trygghet, vilket kan locka fler
besökare och öka kommuninvånares och näringslivets nöjdhet med
kommunen och därigenom ökade intäkter.
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Hans Juhlin
Stadsbyggnadsdirektör

Malin Sjögren
Stadsarkitekt

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

