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Arkitektur- och byggnadsvårdspriset 2019
Ärendebeskrivning
2017-10-25 gav Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att årligen dela
ut ett Arkitektur- och byggnadsvårdspris och upprätta riktlinjer för detta. Finansieringen ska
ske inom ram.
2018-04-23 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om riktlinjer för priset, där det ska delas
ut årligen i slutet av året och där priset utgörs av en plakett för det vinnande objektet. Alla
kan lämna förslag till nominering av priset. Priset kan avse någon av kategorierna: Bevara,
Anpassa eller Utveckla.
Det framgår vidare av beslutet att syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god
arkitektur i Alingsås kommun. Det anses därför av vikt att Samhällsbyggnadsnämnden under
året för Alingsås 400-årsjubileum, 2019, uppmärksammar goda insatser för Arkitektur- och
byggnadsvård särskilt. Om möjligt, kan prisutdelningen/arna med fördel ske under något av
de arrangemang som för jubiléets del planeras anordnas den 21:e varje månad fram till
Alingsås födelsedag 2019.
Ekonomisk bedömning
Merparten av arbetet som görs inför prisutdelningen, består av en process där information
inför nomineringstid förbereds, och där inkomna nominerade förslag gås igenom och samlas
inför juryns bearbetning av de inkomna förslagen. Denna process bedöms inte
förlängas/utökas om det blir tre priser istället för ett pris som delas ut under året 2019.
Priset för tre plaketter bedöms endast utgöra en marginellt högre kostnad än en plakett, och
då uppdraget för ett pris per år redan ska utföras inom ram, bedöms även detta för år 2019
kunna utföras inom ram.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
under 2019 – Alingsås 400-årsjubileumsår, dela ut tre Arkitektur- och byggnadsvårdspriser.
Dessa ska bestå utav ett pris i vardera kategori utav de tidigare beslutade kategorierna priset
består av: Bevara, Anpassa, Utveckla.
I övrigt kvarstår upprättade riktlinjer för priset enligt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden
2018-04-23.
Expedieras till
KS för kännedom
Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef
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