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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-03-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83

Jury för Uppsala kommuns arkitekturpris 
2020 

KSN-2019-2449 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att godkänna sammansättningen av jury för Uppsala kommuns arkitekturpris

2020 enligt föredragningen i ärendet.

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Jag anser att ytterligare en jurymedlem bör tillkomma som representerar antingen ett 
barnrättsperspektiv eller funktionsrättsrörelsen. Jag avser återkomma med ett yrkande 

till kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Erik Pelling (S) yrkar att juryn utses för ett år. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag med Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot 
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-20 § 238 att instifta Uppsala kommuns 

Arkitekturpris. 

Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med 
att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser 
eller hela miljöer. Syftet är även att engagera och sporra byggaktörer och arkitekter att 

utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att entusiasmera 

bransch och allmänhet i arbetet med god gestaltad miljö. En utvecklad debatt och 
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diskussion om de värden som god arkitektur ger blir en naturlig följd av 
Arkitekturpriset. 

I beslutet ligger att Kommunstyrelsen ska besluta om prisjuryns sammansättning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2020
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Jury för Uppsala kommuns arkitekturpris 
2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna sammansättningen av jury för Uppsala kommuns arkitekturpris 

enligt föredragningen i ärendet.  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-20 § 238 att instifta Uppsala kommuns 

Arkitekturpris. 

Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med 
att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser 

eller hela miljöer. Syftet är även att engagera och sporra byggaktörer och arkitekter att 
utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att entusiasmera 

bransch och allmänhet i arbetet med god gestaltad miljö. En utvecklad debatt och 

diskussion om de värden som god arkitektur ger blir en naturlig följd av 

Arkitekturpriset. 

I beslutet ligger att Kommunstyrelsen ska besluta om prisjuryns sammansättning. 

Beredning 

Ärendet har beretts av Stadsbyggnadskontoret i ledning av stadsarkitekten. 

I beredningen har näringslivs- och jämställdhetsperspektiven beaktats. 

Diskussion har förts med Uppsala Nya Tidning som har avböjt medverkan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-03-06 KSN-2019-2449 

  
Handläggare:  

Claes Larsson 
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Barnperspektivet har bedömts inte vara relevant för ärendet. 

Föredragning 

En jury bör sättas samman så att man uppnår effektivitet och beslutsmässighet. Därför 
bör eftersträvas att jurygruppen inte är för stor men ändå har den samlade kompetens 
och bredd på perspektiv som bäst kan göra en sammanvägd bedömning. 

Förslag till jurysammansättning ligger i linje med ovanstående: 

• Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S) 

• Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (M) 

• Claes Larsson, stadsarkitekt 

• Örjan Wikforss, arkitekt och professor verksam i det egna företaget 

Arkitekturanalys AB 

• Anna Wikström, projektledare Uppsala Universitet byggnadsavdelningen 

• Åsa Flarup Källmark, arkitekt och medlem i Handelskammarens nätverk 

• Lisa Thörn, VD /Centrumutvecklare Uppsala Citysamverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tas inom ram för kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 6 mars 2020 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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