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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 326

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris

KSN-2019-2449

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attanta riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris enligt ärendets bilaga 1,
2. attkriteriet prisvärt läggs till som ett av kriterierna som utvärdera, samt
3. attinrätta Uppsala kommuns arkitekturpris.

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar att kriteriet prisvärt läggs till som ett av kriterierna som utvärderas.

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) yrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån för kvalitet i den byggda
miljön. En av åtgärderna har varit framtagandet av en arkitekturpolicy –Arkitektur Uppsala.
Den beskriver vikten av väl gestaltad miljö med målet att skapa långsiktiga värden för en
attraktiv, vacker, hållbar och levande stad.

Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt
förhållningssätt. Den byggda miljön ska utformas utifrån väl definierade arkitektoniska
visioner. Byggnader, gator, parker och torg ska ses i sitt sammanhang och utformas med ett
tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan.

I en förlängning av arkitekturpolicyn och som ett led i att ytterligare höja nivån på
arkitekturen i Uppsala kommun och att uppmärksamma väl genomförda projekt delar
kommunstyrelsen ut ett årligt arkitekturpris. I det starkt växande Uppsala byggs och
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anläggs det många bra projekt men det behövs fler goda exempel och förebilder. Ett sätt att
lyfta fram väl gestaltade projekt är att premiera dessa.

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.

Syftet med riktlinjerna för Uppsala kommuns arkitekturpris är att skapa en gemensam
struktur för bedömning av kriterier samt process för bedömning och utdelning av priset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2019
Bilaga 1, Förslag till riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris
Bilaga 2, Plan-och byggnadsnämndens beslut 16 maj 2019 § 139
Bilaga 3, Plan-och byggnadsnämndens beslut 19 juni 2019 § 213



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att anta riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris enligt ärendets bilaga 1, samt 

att inrätta Uppsala kommuns arkitekturpris. 

 

Ärendet 

Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån för kvalitet i den 
byggda miljön. En av åtgärderna har varit framtagandet av en arkitekturpolicy – 
Arkitektur Uppsala. Den beskriver vikten av väl gestaltad miljö med målet att skapa 
långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad.  

Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt 
förhållningssätt. Den byggda miljön ska utformas utifrån väl definierade arkitektoniska 
visioner. Byggnader, gator, parker och torg ska ses i sitt sammanhang och utformas 
med ett tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan. 

I en förlängning av arkitekturpolicyn och som ett led i att ytterligare höja nivån på 
arkitekturen i Uppsala kommun och att uppmärksamma väl genomförda projekt delar 
kommunstyrelsen ut ett årligt arkitekturpris. I det starkt växande Uppsala byggs och 
anläggs det många bra projekt men det behövs fler goda exempel och förebilder. Ett 
sätt att lyfta fram väl gestaltade projekt är att premiera dessa.  

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. 

Syftet med riktlinjerna för Uppsala kommuns arkitekturpris är att skapa en gemensam 
struktur för bedömning av kriterier samt process för bedömning och utdelning av 

Datum: Diarienummer: 
2019-10-18 KSN-2019-2449 

Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 
 
 
Handläggare:  
Andersson Johan 
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priset. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven har inte bedömts relevanta med 
föreliggande förslag till beslut.  

Ärendet bereddes i plan- och byggnadsnämnden den 16 maj och 19 juni 2019, se 
ärendets bilagor 2 och 3. 

Föredragning 

Uppsala kommuns arkitekturpris ska vara ett pris för hela Uppsala. Utifrån sitt 
övergripande ansvarsområde föreslås därför kommunstyrelsen ansvara för och dela ut 
priset. Priset utgör en fortsättning på Uppsala kommuns arkitekturpolicy – Arkitektur 
Uppsala, och de projekt som kan bli aktuella för Uppsala kommuns arkitekturpris ska 
därför vara i enlighet med denna. 

Priset föreslås annonseras i november 2019. För kommande år gäller att priset ska 
annonseras i oktober i enlighet med riktlinjerna. Nomineringar kan lämnas fram till den 
31 mars följande år. Såväl allmänhet, aktörer inom bygg- och arkitekturområdet som 
anställda i Uppsala kommun kan nominera byggnader, offentliga platser eller hela 
miljöer till priset. Nominering sker via särskild e-brevlåda, sociala medier och press.  

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner i Uppsala kommun väljer i mars ut fem 
finalister bland de nominerade.  Kommunstyrelsen utser en jury bestående av personer 
från akademin, press, Uppsala kommun och stadsutvecklare inom näringslivet. 
Uppsala kommuns representanter i juryn är kommunstyrelsens ordförande, andre vice 
ordförande och stadsarkitekten. Juryn utser i april en vinnare av Uppsala kommuns 
arkitekturpris. Priset ska bestå av ett diplom eller en plakett.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Tas inom ram för kommunstyrelsens budget. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



 

 

Riktlinjer för Uppsala 
kommuns arkitekturpris 
  

 Datum: Diarienummer: 

Normerande styrdokument 2019-11-20 KSN-2019-2449 

 
Beslutsfattare:  

Kommunstyrelsen  

 
Dokumentansvarig:  

Stadsarkitekt  
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Inledning 
Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån för kvalitet i den 
byggda miljön. En av åtgärderna har varit framtagandet av en arkitekturpolicy – 
Arkitektur Uppsala. Den beskriver vikten av väl gestaltad miljö med målet att skapa 
långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad.  

Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt 
förhållningssätt. Den byggda miljön ska utformas utifrån väl definierade arkitektoniska 

visioner. Byggnader, gator, parker och torg ska ses i sitt sammanhang och utformas 
med ett tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan.  

I en förlängning av arkitekturpolicyn och som ett led i att ytterligare höja nivån på 

arkitekturen i Uppsala kommun och att uppmärksamma väl genomförda projekt delar 
kommunstyrelsen ut ett årligt arkitekturpris. I det starkt växande Uppsala byggs och 
anläggs det många bra projekt men det behövs fler goda exempel och förebilder. Ett 

sätt att lyfta fram väl gestaltade projekt är att premiera dessa.  

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. 

Syfte 

Syftet med riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris är att skapa en gemensam 

struktur för bedömning av kriterier samt process för bedömning och utdelning av 

priser. 

Omfattning 

Riktlinjen riktar sig till kommunstyrelsen i Uppsala kommun. 

Modell för Uppsala kommuns arkitekturpris 

Nominering 

Uppsala kommuns arkitekturpris annonseras i oktober via sociala medier, press och 

direktutskick till byggaktörer och arkitekter. Nomineringar kan därefter lämnas fram till 
den 31 mars följande år. Såväl allmänhet, aktörer inom bygg- och arkitekturområdet 

som anställda i Uppsala kommun kan nominera byggnader, offentliga platser eller hela 
miljöer. Nominerade projekt ska som äldst vara fem år gamla. Nominering sker via 

särskild e-brevlåda, sociala medier och press. 
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Kriterier och urval 

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner i Uppsala kommun väljer i mars ut fem 

finalister bland de nominerade.  

Arbetsgruppen ska bedöma de nominerade projekten utifrån arkitekturpolicyn och 

följande kriterier:  
 

• god helhetsverkan  

• god komposition  

• god volymhantering  

• vackra proportioner  

• god tolkning av platsen  

• god anpassning till platsen  

• bidrar till hållbar utveckling  

• vara intresseväckande  

• kombinerar prisvärdhet med god arkitektur 

Jury 

Juryn utses av kommunstyrelsen.  

 

Juryn består av 6–8 personer som bidrar med hög och bred kompetens. 

Medlemmar utses lämpligen från Uppsala universitet, arkitekturhögskola, lokal 

press, Handelskammaren i Uppsala län, stadsutvecklare inom näringslivet och 
Uppsala kommun.  
 

Uppsala kommuns representanter är kommunstyrelsens ordförande, andre vice 
ordförande och stadsarkitekten. Stadsarkitekten är juryns ordförande, ger 

administrativt stöd och är sammankallande för juryn.  
 
Juryn utser i april en vinnare av Uppsala kommuns arkitekturpris.  

Pris 

Kommunstyrelsen delar i maj varje år ut priset till juryns val av vinnare. Priset ska bestå 
av ett diplom eller en plakett. 

Ansvar och spridning 
Kommunstyrelsen  

 

•  beslutar om riktlinjen  

•  ansvarar för kommunikation och implementering samt uppföljning 
av riktlinjen 
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Uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp riktlinjen inom ramen för ordinarie uppföljningsprocess 
och föreslår vid behov revidering. Uppföljningen ska säkerställa att priset uppnår 
avsedd effekt och bidrar till verksamhetsutveckling i linje med arkitekturpolicyn.  

Relaterade dokument 
Uppsala kommuns arkitekturpolicy. 
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 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
        
 PROTOKOLLSUTDRAG 
   
 Sammanträdesdatum: 2019-05-16 

 
§ 139 
 
Plan- och byggnadsnämndens arkitekturpris 
PBN-2019-0027 
 
Beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att inrätta Plan- och byggnadsnämndens Arkitekturpris. 
  
 
Reservation 
Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Karin Ericsson (C) och Simon Westberg (KD) 
reserverar sig mot att kriteriet ”vara intresseväckande” är ett bedömningskriterium för priset. 
 
Sammanfattning 
Som ett led i att höja nivån på arkitekturen i Uppsala kommun och att uppmärksamma väl 
genomförda projekt inrättar Plan- och byggnadsnämnden ett årligt arkitekturpris. 
 
Pris ska uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser eller 
hela miljöer genomförda den senaste 5 åren. 
 
Projekten ska ha hög arkitektonisk kvalitet och bedömas utifrån: 
 

• god helhetsverkan 
• god komposition 
• god volymhantering 
• vackra proportioner 
• god tolkning av platsen 
• god anpassning till platsen 
• bidrar till hållbar utveckling 
• vara intresseväckande. 

 
Priset delas ut en gång per år. 
 
Yrkanden 
Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Karin Ericsson (C) och Simon Westberg (KD) yrkar att 
det sista bedömningskriteriet ”vara intresseväckande” utgår. 
 
Ordförande Ylva Stadell (S) yrkar, med bifall från Lars Friberg (MP), avslag på Therez Almerfors 
(M), Lars Tufvessons (M), Karin Ericssons (C) och Simon Westbergs (KD) yrkande. 
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 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
        
 PROTOKOLLSUTDRAG 
  
 Sammanträdesdatum: 2019-05-16 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
§ 139, forts. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag. Det första förslaget är det liggande förslaget och det 
andra är förslaget där det sista bedömningskriteriet ”vara intresseväckande” utgår. 
 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt det första 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 maj 2019 
Arbetsutskottet föreslår att arkitekturpriset inrättas. 
 



Stationsgatan 12,20 juni 2019 

Y Stadell, 
ord orande §§ 179-188,190-215 

Therez Almerfors, usterare 

Anders A Aronsson, ordförans § 189 

Peter Jemberg, sekreterare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

1 (+94-) ( 14,  

upPnlue PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-19 

Plats och tid: Stationsgatan 12, 15.00-18.10 

Beslutande: 

Ersättare: 

Ylva Stadell (S), ordförande §§ 179-188,190-215 
Anders A Aronsson (L), ordförande § 189 
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande 
Ingela Ekrelius (V), 3:e vice ordförande 
Erik Dagnesjö (S) 
Kia Solid (S) 
Sebastian Siren (S) 
Lars Friberg (MP) 
Lars Tufvesson (M) §§ 180-215 
Karin Ericsson (C) 
Mag-ne Björklund (V) §§ 179-211 
Peter Bytar (SD) 
Lars-Gunnar Sjö (M), ersätter Lars Tufvesson (M) § 179 
Lars-Gunnar Sjö (M), ersätter Simon Westberg (KD) § 180-215 
Freija Carlsten (C), ersätter Simon Westberg (KD) § 179 
Kijan Karimi (S) ersätter Ylva Stadell (S) § 189 
Kjell Haglund (V), ersätter Magne Björklund (V) §§ 212-215 

Kijan Karimi (S) §§ 179-188,190-215 
Kanan Al Hajeh (S) 
Peter Burman (S) 
Amanda Kanange (L) 
Kerstin Lundberg (NIT) 
Freija Carlsten (C) §§ 180-215 
Kjell Haglund (V) §§ 179-211 

Utses att justera: Therez Almerfors (M) Paragrafer: 179-215 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2019-06-19 Sista dag att överklaga: 2019-07-11 
Anslag sätts upp: 2019-06-20 Anslaget tas ner: 20 19-07-1 1 
Protokollet finns 
tillgängligt på: Plan- och byggnadsnämnden, Stationsgatan 12, Uppsala 
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upenla PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-19 

§ 213 

Plan- och byggnadsnämndens arkitekturpris 
PBN-2019-0027 

Beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att instifta Plan- och byggnadsnämndens arkitekturpris i enlighet med 
plan- och byggnadsnämndens beslut den 16 maj 2019, och 

att föreslå kommunstyrelsen att priset delas ut årligen av plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 16 maj 2019 att inrätta Plan- och 
byggnadsnämndens Arkitekturpris (PBN 2019-05-16 § 139). Kommunstyrelsen föreslås nu inrätta 
priset i linje med plan- och byggnadsnämndens beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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