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Arkitekturprogram för Linköpings innerstad - rapportering
från genomförd omvärldsanalys
Arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad antogs av kommunfullmäktige i
december 2017.
I samhällsbyggnadsnämndens utvärderingsplan för 2018 ingick en del om att
”Genom omvärldsbevakning ta fram förslag på metod för hur arkitekturprogrammet
på ett kostnadseffektivt sätt kan följas upp och utvärderas över tid från och med 2019
och framåt”. Dessutom ingick att ta fram förslag på indikatorer som stämmer överens
med arkitekturprogrammet i syfte att bättre kunna följa upp nämndens arkitekturmål.
Syftet med omvärldsbevakningen var att ta del av andra kommuners arkitekturprogram eller motsvarande för att studera om och hur dessa följer upp sina styrande
dokument inom arkitektur. Följande kommuner ingick i omvärldsanalysen: Uppsala
kommun, Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad, Norrköpings kommun,
Karlstad kommun. Resultatet visar att de flesta arkitekturprogram eller motsvarande
är under framtagande eller nyligen antagna och flertalet av kommunerna hanterar för
närvarande implementeringen av densamma. Endast någon enstaka kommun följer i
dagsläget upp sitt arkitekturprogram till viss del. Ingen kommun har angett att de i
dagsläget har någon specifik indikator inom området.
Ambitionen från kommunens tidigare stadsarkitekt har varit att implementera
arkitekturprogrammet genom att programmets tre olika strategier ska besvaras i planbesked, planbeskrivning och bygglovsansökan:


Varje projekt ska bidra till den omgivande staden



Varje projekt ska samspela med sin närmaste omgivning



Varje projekt ska ha en arkitektonisk idé

För närvarande fokuseras arbetet inom respektive kontor samt kontoren emellan på
att implementera programmet i dess olika delar för att göra det närvarande i det
dagliga arbetet.
Sedan arkitekturprogrammet antogs har nya indikatorer tillkommit i både
samhällsbyggnadsnämndens och bygg- och miljönämndens budgetar för 2019 och
som
därmed följer upp arkitekturprogrammet. Samhällsbyggnadsnämndens mål lyder
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”Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet” och bygg- och
miljönämndens mål lyder ”Nämnden ska bidra till en god bebyggd miljö, med ökat
fokus på gestaltning och kulturmiljö”. Ett arbete med att hitta än mer träffsäkra
indikatorer hanteras vid behov inom ramen för budget 2020-processen. Någon
ytterligare uppföljning av programmet bedöms inte aktuellt i nuläget.
Med denna rapport anses utvärderingen genomförd och återrapporterad till nämnden.
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