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2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/195

§ 51 Inrättande av byggnadsvårdspris och
arkitekturpris
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:



Ett byggnadsvårdsstipendium instiftas i syfte att
uppmärksamma projekt som bevarar och utvecklar befintliga
bebyggelsemiljöer i Hörby kommun, och som bidrar till att
skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för
kommande generationer.



Ett arkitekturstipendium instiftas i syfte att uppmärksamma
och lyfta nya spännande projekt i Hörby kommun, som genom
god arkitektur skapat mervärden i samhället och bidragit till
att skapa unika livsmiljöer drivna av kreativitet.



Stipendierna inkluderar summan på vardera 10 000 kr (totalt
20 000 kr), en plakett per stipendiemottagare för uppsättning
på byggnaden (uppsättning ombesörjs av
stipendiemottagaren) och ett diplom per stipendiemottagare.



Förslag till regler för byggnadsvårds och arkitekturpris, daterat
2020-01-15 uppdateras utifrån ovanstående formuleringar och
antas att gälla från och med 2020-05-01 samt att namnet för
styrdokumentet uppdateras med hänvisning till ovanstående
formuleringar.



Finansiering sker inom ramen för kommunfullmäktiges
budget.

Sammanfattning av ärendet
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-02, § 185 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och en
översyn av reglerna enligt fullmäktiges beslut. Reglerna är nu
reviderade enligt kommunfullmäktiges beslut enligt följande: Sidan
2, rubriken ”Gemensamma regler”, rad 2. ”kommuninvånare” är
ändrat till ”fysisk person” Sidan 2, andra stycket, näst sista
meningen, ny lydelse ”Beslutet översänds sedan till kommunstyrelsen
för slutgiltigt beslut och pristagaren/pristagarna meddelas.” Sidan 3,
tredje stycket. Hela stycket utgått. De reviderade reglerna är
daterade 2020-01-15.

§ 51, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:


Ett byggnadsvårdsstipendium instiftas i syfte att
uppmärksamma projekt som bevarar och utvecklar befintliga
bebyggelsemiljöer i Hörby kommun, och som bidrar till att
skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för
kommande generationer.



Ett arkitekturstipendium instiftas i syfte att uppmärksamma
och lyfta nya spännande projekt i Hörby kommun, som genom
god arkitektur skapat mervärden i samhället och bidragit till
att skapa unika livsmiljöer drivna av kreativitet.



Stipendierna inkluderar summan på vardera 10 000 kr (totalt
20 000 kr), en plakett per stipendiemottagare för uppsättning
på byggnaden (uppsättning ombesörjs av

Justerande

Utdragsbestyrkande
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stipendiemottagaren) och ett diplom per stipendiemottagare.


Förslag till regler för byggnadsvårds och arkitekturpris, daterat
2020-01-15 uppdateras utifrån ovanstående formuleringar och
antas att gälla från och med 2020-05-01 samt att namnet för
styrdokumentet uppdateras med hänvisning till ovanstående
formuleringar.



Finansiering sker inom ramen för kommunfullmäktiges
budget.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att
detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-15
Regler för Byggnadsvårdspris och Arkitekturpris 2020-01-15
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02 § 185
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19 § 190
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-0508 § 220
Byggnadsnämndens beslut 2018-05-24 § 92
Beslutet skickas till
Utvecklingsstrateg
Kopia av fullmäktiges beslut skickas till:
Bygg- och miljönämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

