KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-11-12

§ 385

Antagande av regler för Kungsbackas arkitekturpris
KS/2019:149

1.2.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ändring av stadgar för Kungsbacka arkitekturpris med revidering av
rubrik till Regler för Kungsbacka arkitekturpris, daterad 2019-10-22.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige 13 maj 1993 och har årligen sedan
dess delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en god byggnadskultur som
anpassats till stads- och landskapsbildens särprägel och helhetsmiljö. Priset delas ut till
nyskapande byggnadsverk ur miljö- och arkitektursynpunkt.
För att modernisera och fokusera priset mot viktiga intresseområden och för att öka
engagemanget från allmänheten föreslås revideringar av stadgarna för arkitekturpriset.
Byggnadsnämnden har i februari 2019 godkänt revidering av stadgar och överlämnade till
kommunfullmäktige att anta de reviderade stadgarna.
Inför beslut om antagande har föreslagits att huvudrubrik ändras så att den överensstämmer med
Kungsbackas riktlinjer för styrdokument, där stadgar ersätts med regler. Ny rubrik Regler för
Kungsbacka arkitekturpris.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-22
Regler för Kungsbacka arkitekturpris, 2019-10-22
Kommunfullmäktige 2019-10-08 § 138
Byggnadsnämnden 2019-02-14 § 39
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2015-12-01
Beslutsgång

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-11-12

Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, samhällsbyggnadskontoret

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-22
Diarienummer

KS/2019:149

Antagande av regler för Kungsbackas arkitekturpris
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ändring av stadgar för Kungsbacka arkitekturpris med revidering av rubrik
till Regler för Kungsbacka arkitekturpris, daterad 2019-10-22.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige 13 maj 1993 och har årligen sedan dess
delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en god byggnadskultur som anpassats till
stads- och landskapsbildens särprägel och helhetsmiljö. Priset delas ut till nyskapande byggnadsverk ur
miljö- och arkitektursynpunkt.
För att modernisera och fokusera priset mot viktiga intresseområden och för att öka engagemanget från
allmänheten föreslås revideringar av stadgarna för arkitekturpriset. Byggnadsnämnden har i februari
2019 godkänt revidering av stadgar och överlämnade till kommunfullmäktige att anta de reviderade
stadgarna.
Inför beslut om antagande har föreslagits att huvudrubrik ändras så att den överensstämmer med
Kungsbackas riktlinjer för styrdokument, där stadgar ersätts med regler. Ny rubrik Regler för
Kungsbacka arkitekturpris.
Beskrivning av ärendet
För att modernisera och fokusera priset mot viktiga intresseområden och för att öka engagemanget från
allmänheten föreslås revideringar av stadgarna för arkitekturpriset. Byggnadsnämnden beslutade 14
februari 2019 att godkänna revideringen.
Förslaget till nya stadgar är sammanställt av byggnadsförvaltningen och daterat 2019-01-25, med
förslag till ändringar enligt nedanstående.
Tillkommer redaktionella ändringar efter byggnadsnämndens godkännande av förslaget daterat 201901-25.
Förslag att ändra huvudrubrik så att den överensstämmer med Kungsbackas regler för styrdokument
samt en redaktionell ändring av underrubrik 1.2 efter återremiss i kommunfullmäktige 8 oktober 2019.
Stadgar har ersatts med regler i löpande text under rubrik 2. Även ändring redaktionellt från staden till
kommunen under rubrik nr 6.
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Ändringarna har behandlats av byggnadsförvaltningens stadsarkitekt med efterföljande uppdatering i
förslag daterat 2019-10-22.
Huvudrubrik Regler för Kungsbacka arkitekturpris
Efter byggnadsnämndens beslut inför beslut i kommunfullmäktige tillkommer förslag att ändra
huvudrubrik utifrån Kungsbackas riktlinjer för styrdokument, från Kungsbacka arkitekturpris, stadgar
till Regler för Kungsbacka arkitekturpris
Underrubrik 1.2 Kungsbacka stadsmiljöpris
I detta avsnitt ersätts Kungsbacka stad i andra stycket med Kungsbacka kommun.
Underrubrik 1.3 Pris
I sista stycket ”Plan & Bygg” ändras till ”byggnadsförvaltningen”.
Rubrik 2. Förslag
Andra meningen med lydelsen ”Förslag får kandidera högst två gånger” ändras till ”Förslag får
kandidera en gång”.
Tredje meningen med lydelsen ”Föregående års förslag som inte belönats eller nominerats ska
automatiskt delta om de uppfyller övriga stadgar”, ändras till ”Föregående års förslag som inte
nominerats, får delta två gånger om de uppfyller övriga regler”.
Rubrik 3. Juryn
Ordet tjänstemän” ändras till ”representanter” och ”tjänsteperson” ändras till ”representant”.
Som tredje punkten tillkommer ”ytterligare en ledamot från byggnadsnämndens arbetsutskott”
I tredje stycket första punkten ”en tjänsteman från byggnadsförvaltningen” ändras till ”stadsarkitekt
från byggnadsförvaltningen”.
I tredje stycket andra punkten tillkommer ”en representant från samhällsbyggnadskontoret med
kunskap inom arkitektur”.
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Rubrik 5. Prisutdelning
Första meningen med lydelsen ”Priset tillkännages och delas ut vid Kungsbacka skördefest på
Tjolöholm i början av oktober eller enat större publikt och årligt återkommande arrangemang” ändras
till ”Priset tillkännages och delas ut vid ett större publikt och årligt återkommande arrangemang varje
höst”.
Tillkommer ny rubrik 6. Aktiviteter och redaktionell ändring
I samband med nomineringen och prisutdelningen sker aktiviteter i staden om gestaltning- och
stadsbyggnadsfrågor, t.ex. utställningar och föreläsningar. I detta avsnitt ändras staden till
kommunen.
Tillkommer ny rubrik 7. Projektresurser
Projektet administreras av projektledare, stadsarkitekt och kommunikatör från byggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-22
Regler för Kungsbacka arkitekturpris, 2019-10-22
Kommunfullmäktige 2019-10-08 § 138
Byggnadsnämnden 2019-02-14 § 39
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2015-12-01
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, samhällsbyggnadskontoret

Regler för Kungsbacka arkitekturpris
Bakgrund
Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige den 13 maj 1993 och har årligen sedan dess
delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en god byggnadskultur som anpassats till stads- och
landskapsbildens särprägel och helhetsmiljö. Priset delas ut till nyskapande byggnadsverk ur miljö- och
arkitektursynpunkt.
1. Två priser

1.1.Kungsbackas bostadshuspris

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett bostadshuspris till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller
flerbostadshus. Det kan vara en ny- om- eller tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet och tilldelas byggnadsverket.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads- och landskapsbilden och platsens kulturvärden,
boendekvaliteter, hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval och sammantaget vara en
god representant för nutida miljöanpassad hållbar arkitektur.
1.2.Kungsbacka stadsmiljöpris
Byggnadsnämnden delar årligen ut ett stadsmiljöpris till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö.
Det kan vara en ny- om- eller tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk eller utemiljö som genom sin höga arkitektoniska kvalitet och
omsorgsfulla gestaltning bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka kommun. Det kan antingen vara
av en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum av hög
arkitektonisk klass. Priset tilldelas byggnadsverket/utemiljön.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads-, och landskapsbilden och platsens kulturvärden,
ha hög kvalitet i utförandet och sammantaget vara en god representant för nutida och miljöanpassad
hållbar arkitektur/landskapsgestaltning.
1.3.Pris
Pris delas ut årligen.
Mottagaren av pris ska vara objektets byggherre.
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Priser består av en utmärkelse i form av en plakett som fästs på byggnaden. Utöver denna utdelas diplom
till byggherre och arkitekt.
Om särskilda skäl föreligger kan juryn välja att inte dela ut pris innevarande år.
Priser ska administreras av byggnadsförvaltningen. Kostnader för plaketter, juryns resor med mera
belastar byggnadsförvaltningen.
2. Förslag
Förslag ska vara nyligen färdigställda, dock inte äldre än 5 år. Om förslaget är bygglovspliktigt ska
beslut ha vunnit laga kraft och slutbesked lämnats.
Förslag får kandidera en gång.
Föregående års förslag som inte nominerats, får delta två gånger om de uppfyller övriga regler.
2.1.Inlämning av förslag
Kommuninvånare informeras och välkomnas att lämna in förslag till pristagare via lokalmedia och
digitala medier.
Förslag skickas till Kungsbacka direkt, Kungsbacka kommun.
2.2.Nominering
Juryn sammanträder och nominerar tre förslag per priskategori utifrån de inlämnade förslagen. De
nominerade förslagen offentliggörs via kommunens digitala medier.
Juryns val av nominerade ska vara hemliga intill de offentliggörs.
3. Juryn
Juryn består av följande ledamöter:
•

byggnadsnämndens ordförande

•

byggnadsnämndens vice ordförande

•

ytterligare en ledamot från byggnadsnämndens arbetsutskott

och följande representanter från kommunen som har omvärldsbevakning och med sakkunskap inom
prisernas ämnesområden som utses av respektive förvaltningschef:
•

stadsarkitekt från byggnadsförvaltningen

•

en representant från samhällsbyggnadskontoret med kunskap inom arkitektur

•

en representant från förvaltningen för Teknik med kunskap inom landskapsarkitektur och

•

en representant från förvaltningen för Kultur & Fritid med kunskap inom kulturmiljöområdet.

Juryns ordförande ska vara byggnadsnämndens ordförande eller den denne utsett.
4. Omröstning
Allmänheten röstar fram en vinnare via brev eller digitala medier. För att en röst ska räknas ska den vara
namngiven. Varje person har en röst.

Regler för Kungsbacka arkitekturpris
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5. Prisutdelning
Priset tillkännages och delas ut vid ett större publikt och årligt återkommande arrangemang varje höst.
Priset delas ut av byggnadsnämndens ordförande.
6. Aktiviteter
I samband med nomineringen och prisutdelningen sker aktiviteter i kommunen om gestaltning- och
stadsbyggnadsfrågor, t.ex. utställningar och föreläsningar.
7. Projektresurser
Projektet administreras av projektledare, stadsarkitekt och kommunikatör från byggnadsförvaltningen

Daterad: Redaktionellt uppdaterad 2019-10-22
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: Byggnadsförvaltningen
Förlaget godkändes av Byggnadsnämnden 2019-02-14, § 39
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunfullmäktige

Datum

2019-10-08

§ 138
Antagande av reviderade stadgar för Kungsbacka arkitekturpris
Dnr KS/2019:149
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att tydliggöra texten i stycke 1.2 i
den del som avser Kungsbacka stad.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige 13 maj 1993 och
har årligen sedan dess delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en
god byggnadskultur som anpassats till stads- och landskapsbildens särprägel och
helhetsmiljö. Priset delas ut till nyskapande byggnadsverk ur miljö- och
arkitektursynpunkt.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet uppmärksammades att det i
stycke 1.2 vilket avser Kungsbacka stadsmiljöpris anges att
”Priset ska belöna ett byggnadsverk eller utemiljö som genom sin höga
arkitektoniska kvalitet och omsorgsfulla gestaltning bidrar till en
trivsammare miljö i Kungsbacka stad.”
Då Kungsbacka arkitekturpris tidigare delats ut till pristagare utanför den del av
kommunen som betecknas som Kungsbacka stad beslutade kommunfullmäktige
om återremiss av ärendet för att tydliggöra texten i detta stycke.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-24, § 239
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02, § 261
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-29
Byggnadsnämnden 2019-02-14, § 39
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Förslaget till nya Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2019-01-25
Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2015-12-01

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunfullmäktige

Datum

2019-10-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Högstrand (KD) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att tydliggöra
texten i stycke 1.2 i den del som avser Kungsbacka stad.
Thure Sandén (M) yrkar bifall till förslaget med redaktionell ändring av texten i
stycke 1.2 i den del som avser Kungsbacka stad.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, Ulrika Högstrands (KD) yrkande om återremiss
och Thure Sandéns (M) yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Ulrika Högstrands (KD) yrkande om
återremiss mot att ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige
beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE

Byggnadsnämnden

Kungsbacka arkitekturpris – ändring av stadgar
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna revideringen av Stadgarna för
Arkitekturpriset daterade 2019-01-25.
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att nämnden och förvaltningen medverkar i
De ungas stadsbyggnadsvision. Denna del av beslutet förutsätter att berörda
förvaltningar (byggnadsförvaltningen, förvaltningen för Förskola & Grundskola, och
Service samt samhällsbyggnadskontoret), medverkar och avsätter resurser.
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Datum

2019-01-25
Dnr

2013-0125

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av stadgarna
för Kungsbacka arkitekturpris, daterade 2019-01-25.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige 13 maj 1993 och har
årligen sedan dess delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en god
byggnadskultur som anpassats till stads- och landskapsbildens särprägel och
helhetsmiljö. Priset delas ut till nyskapande byggnadsverk ur miljö-och
arkitektursynpunkt.
Ett parallellt arrangemang för ungdomar ”De ungas stadsbyggnadsvision” föreslås
inrättas, ett samarbete mellan byggnadsförvaltningen, förvaltningen för Förskola &
Grundskola, förvaltningen för Service samt samhällsbyggnadskontoret.
Arrangemanget förutsätter att personalresurser avsätts från respektive förvaltning.
Kommunen som helhet och Kungsbacka stad växer snabbt. För att modernisera och
fokusera priset mot viktiga intresseområden och för att öka engagemanget från
allmänheten föreslås revideringar av stadgarna för Arkitekturpriset.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår följande ändringar:
Underrubrik 1.3 Pris

uniForm KUB101 v 1.0, 2009-12-28

•

I sista stycket ”Plan & Bygg” ändras till ”byggnadsförvaltningen”.

Byggnadsförvaltningen
Lennart Dahlberg

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
Telefon vx 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

Rubrik 2. Förslag
•
•

Andra meningen med lydelsen ”Förslag får kandidera högst två gånger”
ändras till ”Förslag får kandidera en gång”.
Tredje meningen med lydelsen ”Föregående års förslag som inte belönats
eller nominerats ska automatiskt delta om de uppfyller övriga stadgar”,
ändras till ”Föregående års förslag som inte nominerats, får delta två gånger
om de uppfyller övriga stadgar”.

Rubrik 3. Juryn
•

Ordet tjänstemän” ändras till ”representanter” och ”tjänsteperson” ändras till
”representant”.

•

Som tredje punkten tillkommer ”ytterligare en ledamot från
byggnadsnämndens arbetsutskott”

•

I tredje stycket första punkten ”en tjänsteman från byggnadsförvaltningen”
ändras till ”stadsarkitekt från byggnadsförvaltningen”.

•

I tredje stycket andra punkten tillkommer ”en representant från
samhällsbyggnadskontoret med kunskap inom arkitektur”.

Rubrik 5. Prisutdelning
Första meningen med lydelsen ”Priset tillkännages och delas ut vid Kungsbacka
skördefest på Tjolöholm i början av oktober eller enat större publikt och årligt
återkommande arrangemang” ändras till ”Priset tillkännages och delas ut vid ett
större publikt och årligt återkommande arrangemang varje höst”.
Tillkommer ny rubrik 6. Aktiviteter
I samband med nomineringen och prisutdelningen sker aktiviteter i staden om
gestaltning- och stadsbyggnadsfrågor, t.ex. utställningar och föreläsningar.
Tillkommer ny rubrik 7. Projektresurser
Projektet administreras av projektledare, stadsarkitekt och kommunikatör från
byggnadsförvaltningen.
Förslaget till nya stadgar är sammanställt och daterat 2019-01-25.
Beslutsunderlag
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Förslaget till nya Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2019-01-25
Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2015-12-01

Lennart Dahlberg
Stadsarkitekt
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Dnr

2013-0125

KUNGSBACKA KOMMUN

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Service
Samhällsbyggnadskontoret
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Dnr

2013-0125

KUNGSBACKA KOMMUN

Byggnadsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-02-14

§ 39

Kungsbacka arkitekturpris, stadgar

Dnr 2013-0125

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna revideringen av Stadgarna för Arkitekturpriset daterade
2019-01-25.
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att nämnden och förvaltningen medverkar i De ungas
stadsbyggnadsvision. Denna del av beslutet förutsätter att berörda förvaltningar
(byggnadsförvaltningen, förvaltningen för Förskola & Grundskola, och Service samt
samhällsbyggnadskontoret), medverkar och avsätter resurser.

Beslut – förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Stadgarna för Kungsbacka arkitekturpris, daterade 2019-01-25.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige 13 maj 1993 och har årligen sedan
dess delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en god byggnadskultur som
anpassats till stads- och landskapsbildens särprägel och helhetsmiljö. Priset delas ut till
nyskapande byggnadsverk ur miljö-och arkitektursynpunkt.
Ett parallellt arrangemang för ungdomar ”De ungas stadsbyggnadsvision” föreslås inrättas, ett
samarbete mellan byggnadsförvaltningen, förvaltningen för Förskola & Grundskola,
förvaltningen för Service samt samhällsbyggnadskontoret. Arrangemanget förutsätter att
personalresurser avsätts från respektive förvaltning.
Kommunen som helhet och Kungsbacka stad växer snabbt. För att modernisera och fokusera
priset mot viktiga intresseområden och för att öka engagemanget från allmänheten föreslås
revideringar av stadgarna för Arkitekturpriset.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen föreslår följande ändringar:
Rubrik 1.3 Pris


Ordet ”Plan & Bygg” i sista stycket ändras till ”byggnadsförvaltningen”.

Rubrik 2. Förslag


Andra meningen med lydelsen ”Förslag får kandidera högst två gånger” ändras till
”Förslag får kandidera en gång”.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Byggnadsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-02-14



Tredje meningen med lydelsen ”Föregående års förslag som inte belönats eller
nominerats ska automatiskt delta om de uppfyller övriga stadgar”, ändras till
”Föregående års förslag som inte nominerats, får delta två gånger om de uppfyller
övriga stadgar”.

Rubrik 3. Juryn


Ordet ”tjänstemän” ändras till ”representanter” och ”tjänsteperson” ändras till
”representant”.



Som tredje punkten tillkommer ”ytterligare en ledamot från byggnadsnämndens
arbetsutskott”



Fjärde punkten ”en tjänsteman från byggnadsförvaltningen” ändras till ”stadsarkitekt
från byggnadsförvaltningen”.



Som femte punkten tillkommer ”en representant från samhällsbyggnadskontoret med
kunskap inom arkitektur”.

Rubrik 5. Prisutdelning
Första meningen med lydelsen ”Priset tillkännages och delas ut vid Kungsbacka skördefest på
Tjolöholm i början av oktober eller annat större publikt och årligt återkommande arrangemang”
ändras till ”Priset tillkännages och delas ut vid ett större publikt och årligt återkommande
arrangemang varje höst”.
Tillkommer ny rubrik 6. Aktiviteter
I samband med nomineringen och prisutdelningen sker aktiviteter i staden om gestaltning- och
stadsbyggnadsfrågor, t.ex. utställningar och föreläsningar.
Tillkommer ny rubrik 7. Projektresurser
Projektet administreras av projektledare, stadsarkitekt och kommunikatör från
byggnadsförvaltningen.
Förslaget till nya stadgar är sammanställt och daterat 2019-01-25.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-01-31, § 28, förslag: Byggnadsnämnden beslutar att
godkänna revideringen av Stadgarna för Arkitekturpriset daterade 2019-01-25.
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att nämnden och förvaltningen medverkar i De ungas
stadsbyggnadsvision. Denna del av beslutet förutsätter att berörda förvaltningar
(byggnadsförvaltningen, förvaltningen för Förskola & Grundskola, och Service samt
samhällsbyggnadskontoret), medverkar och avsätter resurser. Byggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta revideringen av stadgarna för Kungsbacka arkitekturpris, daterade
2019-01-25.
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Förslaget till nya Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2019-01-25
Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2015-12-01

Beslutsgång

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Byggnadsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-02-14

Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Service
Samhällsbyggnadskontoret

Expedierat/bestyrkt

Kungsbacka arkitekturpris
Stadgar
Bakgrund
Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige den 13 maj 1993
och har årligen sedan dess delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad
främja en god byggnadskultur som anpassats till stads- och landskapsbildens
särprägel och helhetsmiljö.
Priset delas ut till nyskapande byggnadsverk ur miljö- och arkitektursynpunkt.
1. Två priser
Kungsbackas bostadshuspris
Byggnadsnämnden delar årligen ut ett bostadshuspris till ett nyligen färdigställt
enbostadshus eller flerbostadshus. Det kan vara en ny- om- eller tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet och tilldelas
byggnadsverket.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads- och landskapsbilden
och platsens kulturvärden, boendekvaliteter, hög kvalitet och omsorg i
detaljutformning och materialval och sammantaget vara en god representant för
nutida miljöanpassad hållbar arkitektur.
Kungsbacka stadsmiljöpris
Byggnadsnämnden delar årligen ut ett stadsmiljöpris till en nyligen färdigställd
byggnad eller utemiljö. Det kan vara en ny- om- eller tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk eller utemiljö som genom sin höga
arkitektoniska kvalitet och omsorgsfulla gestaltning bidrar till en trivsammare
miljö i Kungsbacka stad. Det kan antingen vara av en privat eller offentlig
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byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum av hög
arkitektonisk klass. Priset tilldelas byggnadsverket/utemiljön.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads-, och landskapsbilden
och platsens kulturvärden, ha hög kvalitet i utförandet och sammantaget vara en
god representant för nutida och miljöanpassad hållbar
arkitektur/landskapsgestaltning.
Pris
Pris delas ut årligen.
Mottagaren av pris ska vara objektets byggherre.
Priser består av en utmärkelse i form av en plakett som fästs på byggnaden.
Utöver denna utdelas diplom till byggherre och arkitekt.
Om särskilda skäl föreligger kan juryn välja att inte dela ut pris innevarande år.
Priser ska administreras av byggnadsförvaltningen. Kostnader för plaketter,
juryns resor med mera belastar byggnadsförvaltningen.
2. Förslag
Förslag ska vara nyligen färdigställda, dock inte äldre än 5 år. Om förslaget är
bygglovpliktigt ska beslut ha vunnit laga kraft och slutbesked lämnats.
Förslag får kandidera en gång.
Föregående års förslag som inte nominerats, får delta två gånger om de
uppfyller övriga stadgar.
2.1 Inlämning av förslag
Kommuninvånare informeras och välkomnas att lämna in förslag till pristagare
via lokalmedia och digitala medier.
Förslag skickas till Kungsbacka direkt, Kungsbacka kommun.
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2.2 Nominering
Juryn sammanträder och nominerar tre förslag per priskategori utifrån de
inlämnade förslagen. De nominerade förslagen offentliggörs via kommunens
digitala medier.
Juryns val av nominerade ska vara hemliga intill de offentliggörs.
3 Juryn
Juryn består av följande ledamöter:
•

byggnadsnämndens ordförande

•

byggnadsnämndens vice ordförande

•

ytterligare en ledamot från byggnadsnämndens arbetsutskott

och följande representanter från kommunen som har omvärldsbevakning och
med sakkunskap inom prisernas ämnesområden som utses av respektive
förvaltningschef:
•

stadsarkitekt från byggnadsförvaltningen

•

en representant från samhällsbyggnadskontoret med kunskap inom
arkitektur

•

en representant från förvaltningen för Teknik med kunskap inom
landskapsarkitektur och

•

en representant från förvaltningen för Kultur & Fritid med kunskap
inom kulturmiljöområdet.

Juryns ordförande ska vara byggnadsnämndens ordförande eller den denne
utsett.
4. Omröstning
Allmänheten röstar fram en vinnare via brev eller digitala medier. För att en röst
ska räknas ska den vara namngiven. Varje person har en röst.
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5. Prisutdelning
Priset tillkännages och delas ut vid ett större publikt och årligt återkommande
arrangemang varje höst. Priset delas ut av byggnadsnämndens ordförande.
6. Aktiviteter
I samband med nomineringen och prisutdelningen sker aktiviteter i staden om
gestaltning- och stadsbyggnadsfrågor, t.ex. utställningar och föreläsningar.
7. Projektresurser
Projektet administreras av projektledare, stadsarkitekt och kommunikatör från
byggnadsförvaltningen.

________________________________________________________________
Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Beslutad av byggnadsnämnden 2019-02-14, § 39
Ansvarig förvaltning: Byggnadsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Byggnadsnämnden

Kungsbacka arkitekturpris, stadgar
1997-01-13
Rev. 2008-03-15
Rev. BN 1015-12-17
Kungsbacka arkitekturpris har delats ut årligen sedan 1993, i syfte att vid ny-och
eller ombyggnad främja en god byggnadskultur som anpassats till stads-och
landskapsbildens särprägel och helhetsmilljö. Priset delas ut till nyskapande
byggnadsverk ur miljö-och arkitektursynpunkt.

1 (3)
Datum

2015-12-01
Dnr

2013-0125

uniForm KUB101 v 1.0, 2009-12-28

Kommunen som helhet och Kungsbacka stad växer snabbt. För att modernisera och
fokusera priset mot viktiga intresseområden och för att öka engagemanget från
allmänheten sker följande revideringar:
•

Årligen delas två priser ut som fokuserar på viktiga intresseområden för Kungsbacka:
ett Bostadshuspris och ett Stadsmiljöpris.

•

Kommuninvånarna föreslår kandidater via brev och digitala medier.

•

En jury där medlemmarna har sakkunskap inom prisernas ämnesområden nominerar tre
kandidater per pris utifrån de inkomna förslagen.

•

Slutliga pristagare väljs av kommuninvånarna genom omröstning via brev och digitala
medier.

•

Interaktiv kommunikation med kommuninvånarna sker under processen.

•

Veckan före prisutdelningen sker aktiviteter i staden om gestaltning- och
stadsbyggnadsfrågor, tex, utställning, föreläsningar och workshops.

•

Prisutdelning sker vid större publikt arrangemang varje höst.

•

Skolan föreslås skapa ett parallellt arrangemang för ungdomar där pris för
”De ungas stadsbyggnadsvision” delas ut samtidigt vid samma publika arrangemang.

Plan & Bygg
Eva Örneblad

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
Telefon vx 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

Stadgar

2 (3)
Dnr

Två priser
Kungsbackas bostadshuspris
Byggnadsnämnden delar årligen ut ett bostadshuspris till ett nyligen färdigställt
enbostadshus eller flerbostadshus. Det kan vara en ny-om- eller tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet och tilldelas
byggnadsverket.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads-och landskapsbilden och
platsens kulturvärden, boendekvaliteter, hög kvalitet och omsorg i detaljutformning
och materialval och sammantaget vara en god representant för nutida och
miljöanpassad arkitektur.
Kungsbacka stadsmiljöpris
Byggnadsnämnden delar årligen ut ett stadsmiljöpris till en nyligen färdigställd
byggnad eller utemiljö. Det kan vara en ny-om-eller-tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk eller utemiljö som genom sin höga arkitektoniska
kvalitet och omsorgsfulla gestaltning bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka
stad. Det kan antingen vara av en privat eller offentlig byggnad eller grupp av
byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum av hög arkitektonisk klass. Priset tilldelas
byggnadsverket / utemiljön.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads-och landskapsbilden och
platsens kulturvärden, ha hög kvalitet i utförandet och sammantaget vara en god
representant för nutida och miljöanpassad arkitektur / landskapsgestaltning.
Pris
Pris delas ut årligen.
Mottagaren av pris ska vara objektets byggherre.
Priser består av en utmärkelse i form av en plakett som fästs på byggnaden. Utöver
denna utdelas diplom till byggherre och arkitekt.
Om särskilda skäl föreligger kan juryn välja att inte dela ut pris innevarande år.
Priser ska administreras av förvaltningen för Plan & bygg. Kostnader för plaketter,
juryns resor med mera belastar förvaltningen för Plan & bygg.
Förslag
Förslag ska vara nyligen färdigställda, dock inte äldre än 5 år. Om förslaget är
bygglovpliktigt eller en detaljplan antagits ska beslut ha vunnit laga kraft.
Förslag får kandidera högst två gånger.

2013-0125

KUNGSBACKA KOMMUN

Föregående års förslag som inte belönats eller nominerats ska automatiskt delta om
de uppfyller övriga stadgar.

3 (3)
Dnr

2013-0125
Inlämning av förslag
Kommuninvånare informeras och välkomnas att lämna in förslag till pristagare via
pressen och digitala medier.
Förslag skickas till Kungsbacka direkt, Kungsbacka kommun.
Nominering
Juryn sammanträder och nominerar tre förslag per priskategori utifrån de inlämnade
förslagen. De nominerade förslagen offentliggörs vid en presskonferens samt via
kommunens digitala medier.
Juryns val av nominerade ska vara hemliga intill presskonferensen.
Juryn:
Juryn består av följande ledamöter: byggnadsnämndens presidie, och följande
tjänstemän från kommunen som har omvärldsbevakning och med sakkunskap inom
prisernas ämnesområden som utses av respektive förvaltningschef: en tjänsteman
från Plan & bygg med kunskap inom arkitektur, en tjänsteman från Teknik med
kunskap inom landskapsarkitektur och en tjänsteman från Kultur &Turism med
kunskap inom kulturmiljöområdet.
Juryns ordförande ska vara byggnadsnämndens ordförande eller den denne utsett.
Omröstning
Kommuninvånare röstar fram en vinnare via brev eller digitala medier.
Prisutdelning
Priset tillkännages och delas ut vid Kungsbackas skördefest på Tjolöholm i början av
oktober eller annat större publikt och årligt återkommande arrangemang. Priset delas
ut av landshövdingen eller byggnadsnämndens ordförande.

