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Skrivelse angående Skönhetsråd i Lund 
_____________________________________________  

 
Det tusenåriga Lund har en stark identitet att vårda, observerat som nationellt riksintresse och 
mål för turistströmmar. Det är givetvis en framtidsfråga vad för arv som lämnas till kommande 
generationer. 
Som Hans Westman, lunda-ikonen, skrev: En stad utan tradition är som en urtavla utan visare. 

Kommunfullmäktige har sett behovet att väcka och vidmakthålla förståelsen för estetiska 
värden, kulturmiljöer och miljömässiga möjligheter och därför beslutat att Lund ska ha ett 
skönhetsråd. 

När nu detta ska formas vill AFSL starkt hävda att ett sådant måste uppfattas som självständigt, 
vara förankrat hos medborgarna och sakkunnigt och objektivt svara för miljövärdena. Medlem 
får således inte innebära intressekonflikter, med kommunen eller eljest. 
Rådets medlemmar hämtas från representativa organisationer i kommunen.  

 

Ett konkret förslag till skönhetsråd.   

UPPGIFT 

Vara rådgivande till kommunens samhällsbyggande med fokus på dimensionerna kulturarv och 
skönhet. 
Kommentera projekt i tidiga skeden. 
Vara remissinstans i plan- och byggfrågor, samt frågor som rör det offentliga rummet. 
Ta initiativ i frågor som rådet finner angelägna.  
Rapportera till KF. 

 

STADGAR 

Rådets stadgar och arbetsinstruktion beslutas av KF 

 

SAMMANSÄTTNING 

Rådet utses av KF. 

Rådet ska ha 7 medlemmar, fristående från bindningar till kommunal politik och kommunal 

administration. 

Dock kan stadsantikvarien vara ständigt adjungerad 

 

Rådets medlemmar sitter på 4 år, varav hälften väljs vartannat år 

Rådet kan bestå av 

 1 landskapsarkitekt (föreslås av (MSA) 

 1 arkitekt(föreslås av (MSA) 

 1 representant för Kulturen (föreslås av Kulturen) 



  

 1 representant för Föreningen Gamla Lund (föreslås av Föreningen Gamla Lund) 

 1 representant för Lunds Universitet (föreslås av LU) 

 1 representant för Svensk Byggnadsvårdsförening (föreslås av Svensk Byggnadsvårdsförening) 

 1 representant (föreslås av Skönhetsrådet själv) 

 

FINANSIERING 

Kommunen avsätter medel för omkostnader och studieresor samt tillhandahåller möteslokal 

och sekretariatsresurser. 

Thomas Hellquist                                  Lennart Nord                                        Christer Hjort 
ordf           vice ordf                        sekr 


