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Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne och Arkitektskolan I
Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds
Universitet

Parterna utgörs av Arkitektskolan / Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö,
Lunds universitet och Region Skånes kulturförvaning, Kultur Skåne.

Inledning och syfte
Denna överenskommelse om samarbete har som syfte att synliggöra relationen mellan parterna samt att tydliggöra gemensamt identifierade och möjliga gemensamma samarbeten. överenskommelsen utvärderas fortlöpande
och beslut om förändringar görs vid ett årligen återkommande samverkansråd.
Bakgrund
Region Skånes kulturpolitik ska bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Kulturen ska upplevas som en kraft som skapar social gemenskap och bidrar till individens och
samhällets utveckling och välfärd. Skåne ska framstå som en stark, öppen
och innovativ kulturregion. Skåne ska vara en tillåtande och inkluderande
region där alla känner sig välkomna. Kulturen ska vara en viktig och naturlig
del av samhällets utveckling och människors vardag.
Region Skåne ser behovet av att öka samverkan mellan olika delar av offentlig sektor, forskning och övriga samhällsaktörer. Mer av beslutade insatser ska fattas utifrån en gedigen kunskapsbas, Region Skånes kulturnämnd

har därför antagit en strategi för området och gett kulturförvaltningen i uppdrag att utveckla samarbetet med universitet och högskolor. Inom ramen för
detta
ryms både långsiktiga och mer projektbaserade insatser. Det kulturpolitiska
uppdraget inrymmer också att utveckla samarbetet med Skånes kommuner
och bidra till utvecklingen av ökat samarbete i öresundsregionen.
Arkitektskolan och Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö är i korthet två
olika organisatoriska enheter inom Lunds universitet där Arkitektskolan beslutar om utbildning och institutionen innehar olika ämneskunskaper vilka
byggts upp genom vetenskapligt eller konstnärligt bedrivet forskningsarbeten. I bådas uppdrag ingår att verka för en samverkan med omgivande
samhälle och dess aktörer. Formerna för denna utåtriktade aktivitet skiftar
och spänner från utställningar, offentliga föreläsningar och seminarier till
konkreta projekt inom forskning /utbildning med olika offentliga och privata
aktörer som medpart. Institutionen för Arkitektur&Byggd miljö bedriver huvudsakligen forskningsverksamhet (inkl. forskarutbildning) inom kärnområdet
arkitektur men har även kompetens inom närliggande ämnen såsom energieffektiva byggnader och miljöpsykologi.
Institutionen är för närvarande huvudman för Sveriges nationella

Forskarskofa (ResArc). Institutionen, liksom Arkitektskolan, företräder en
helhetssyn på arkitekturområdet och arbetar därför gärna tvär disciplinärt
med andra aktörer inom samhälle och akademi. Kontakten mellan forskning
och praktik är ett viktigt inslag i all kunskapsuppbyggnad och prioriteras
därav i den dagliga verksamheten inom båda organisationerna.
Samverkansområden
Gemensamt identifierade samarbeten bedrivs i enligt med särskilda avtal,
där projektets mål, genomförande och finansiering tydligt formuleras. Följande områden har identifierats som möjliga:
• Parterna identifierar gemensamt angelägna undersökningsområden
och forskningsfrågor.
• Parterna utvecklar tillsammans former för kvalificerade studentinsatser
t.ex. uppsatsarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, och studentmedarbetare.
• Parterna utvecklar former för utbyte av utbildning och kompetensutveckling
med avseende på vetenskaplig kunskap och erfarenhet med relevans för
studenter och personal.
• Parterna åtar sig t ex att genomföra föreläsningar och liknande insatser för
varandra.
• Parterna åtar sig att tillsammans utveckla modeller för finansiering
av forsknings-, utvecklings- och undervisningsinsatser inom gemensamt
identifierad områden.
Avstämning och samverkansråd

Respektive part utser ansvarig kontaktperson för samarbetet. Parterna träffas regelbundet minst 1 ggr /år.
Vid tillfällen då den nu aktuella överenskommelsen leder till att avtal parterna
emellan föreslås tecknas för specifika projekt el. dyl. vilka inbegriper någon
form av ekonomiska åtaganden skall dessa för Lunds universitet hanteras
genom Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö då Arkitektskolan inte har
juridisk möjlighet att ingå sådana överenskommelser.

För Region Skånes Kulturförvaltning,
Kultur Skåne

-Henrik Ståhl, Prefekt
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Gitte Wille, Kulturchef

