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Parter
A Lunds universitet, Arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola,
(nedan ”LU”)

Org.nr:
Adress:
Kontaktperson:
Telefon:
Email:

202100-3211
Box 118, 221 00 Lund
Catharina Sternudd, prefekt
+46 46 222 15 35
catharina.sternudd@arkitektur.lth.se

B Region Skåne, representerade av Region Skånes kulturförvaltning och Region Skånes avdelning för Regional utveckling, Skåne läns landsting (nedan
”Region Skåne”)

Org.nr:
Adress:
Kontaktperson:
Telefon:
Email:

232100-0255
291 89 Kristianstad
Jaana Järretorp
+46 40 675 37 24
jaana.jarretorp@skane.se
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Bakgrund

2.1

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård samt utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, infrastruktur och kultur. En viktig
utgångspunkt i samtliga områden är att verka för människors hälsa och vardag.
För att ta tillvara potentialen i arkitektur, form och design som verktyg i samhällsbyggandet krävs förmåga att anlägga tvärsektoriella perspektiv och se till
helheten.
Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samordning och prioriteringar
av strategiska insatser. Med strategin vill Region Skåne uppnå att Region Skåne
har en hög ambitionsnivå när det gäller långsiktiga investeringar där arkitektur,
form och design verkar hälsofrämjande och skapar mervärde för individen och
för Skåne.
Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö används och omsätts i Regional
kulturplan för Skåne 2021–2024 och har en central roll i förverkligandet av
Regional utvecklingsstrategi för Skåne - Det öppna Skåne och i Regionplan för
Skåne 2022–2040.

2.2

Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola, Lunds
universitet har som övergripande mål att bidra med kunskapsutveckling i samverkan, forskning och undervisning till omställningen mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Verksamheten inom de miljögestaltande disciplinerna inom LU
ligger väl i linje med de mål som formuleras i Region Skånes strategi för gestal-

tad livsmiljö, de nationella målen i Politik för gestaltad livsmiljö samt de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.
En viktig målsättning för LU:s fortsatta samarbete med Region Skåne är att fördjupa och vidareutveckla strategiska insatser för kunskapsuppbyggnad och
kompetensförstärkning inom arkitektur, form och design. Genom förnyelse- och
aktualiseringsarbete i samverkan med aktörer såväl inom akademin som i det
offentliga och privata stärks ytterligare områdets relevans och synlighet.
2.3

2017 tecknades ett treårigt samarbetsavtal mellan Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LU som bland annat
avsåg tillsättande av en universitetslektor i arkitektur vars inriktning och innehåll för 50% av heltidstjänsten ägnas åt samverkan. Parterna skulle därutöver
samarbeta avseende etablering och vidareutveckling av en tvärvetenskaplig
samverkansplattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom området arkitektur, form och design i enlighet med den regeringens utredning Gestaltad livsmiljö.
2018 tog Region Skåne fram en strategi för gestaltad livsmiljö. Strategin har
som mål att kunskapsområdet ska stärkas för att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Strategin presenterar fyra
strategiska insatsområden: Gestaltad livsmiljö ska genomsyra Region Skånes
verksamheter; Öka kunskapen om gestaltad livsmiljö och dess betydelse för
samhällsutvecklingen; Öka samverkan med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor samt akademi; Öka möjligheterna att genomföra och finansiera insatser som utvecklar området gestaltad livsmiljö.
Kunskapsområdets bredd innebär att ingen enskild aktör kan omfatta hela bilden. Metoder för att etablera och bibehålla kreativ samverkan mellan relevanta
aktörer är därmed centrala att utveckla. Samarbete med akademin, utifrån produktion och spridning av kunskap är här avgörande.
Parterna ser fortsatt behov av och stora möjligheter med ett långsiktigt samarbete för att specificera, vidareutveckla och genomföra insatser med avseende på
de utpekade strategiska insatsområdena i Region Skånes strategi för gestaltad
livsmiljö.

2.4

Mot bakgrund av ovanstående har parterna ingått detta avtal.
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Forskningstjänst/samverkan

3.1

Parterna är överens om att LU, ska bereda möjlighet för en universitetslektor att
under fem (5) år och inom 50% av sin heltidstjänst ägna sig åt samverkan inom
verksamhetsområdet arkitektur, form och design. LU är ensam arbetsgivare.

3.2

Parterna ska samarbeta avseende vidareutveckling och insatser inom utpekade
strategiska insatsområden i Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö, samt
verka för att ett nationellt kunskapscenter för kunskapsområdet gestaltad livsmiljö upprättas i Skåne genom synergi eller som påbyggnad av redan befintlig
verksamhet.
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Parternas åtaganden

4.1

Region Skåne betalar mot faktura totalt 500 000 SEK/år för de i detta avtal reglerade 50 % av lektorstjänsten. Betalning sker halvårsvis i förskott. Beloppet
ska årligen räknas upp eller ned med närmast föregående fastställt LPIK minus
eventuella effektiviseringskrav. Bastal vid beräkning ska vara indextal för år
2022. Första justering ska ske år 2023.

4.2

Region Skånes åtagande för finansiering av 50 % lektorstjänst gäller under 5 år,
med start 1 januari 2022.

4.3

Parterna är överens om att var och en, med undantag för vad som sägs i punkter
4.1 - 4.2, ska stå för sina egna eventuella kostnader som uppstår med anledning
av detta samarbete. För det fall parterna är överens om annan kostnadsfördelning ska detta bekräftas genom särskild skriftlig överenskommelse.
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Styrgrupp

5.1

Parternas samarbete ska ledas av en styrgrupp bestående av sex ledamöter. Vardera parten utser tre ledamöter. Vardera parten utser dessutom minst en representant till en beredningsgrupp som deltar i det mer operativa samarbetet.

5.2

Styrgruppen ansvarar för årlig uppföljning och utvärdering av samarbetet.

5.3

En representant från Form/Design Center, nationell nod för gestaltad livsmiljö,
adjungeras till styrgruppen med syftet att stärka samverkan och kommunikation
med praktiker, kommuner och andra regionala aktörer inom verksamhetsområdet arkitektur, form och design.

5.4

Styrgruppen kan även adjungera representanter från andra organisationer om så
önskas.
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Giltighet och avtalets upphörande

6.1

Detta avtal träder i kraft 1 januari 2022 och gäller i fem (5) år. Avtalet kan förlängas genom skriftlig överenskommelse som undertecknas av behöriga företrädare för respektive part.

6.2

Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av båda parterna.

6.3

Vardera part äger rätt att skriftligen säga upp detta avtal med sex månaders varsel.
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Upphovsrätt/äganderätt

7.1

Part får inte nyttja annan parts närings- eller varukännetecken utan föregående
samtycke. Parterna får dock använda varandras namn för rapporterings- och för
informationsändamål.

7.2

Resultat som utvecklas under projektet samägs av parterna och får fritt användas av parterna.
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Tvistlösning
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling
mellan parterna och, för det fall tvist inte kunnat lösas genom förhandling, i
andra hand vid svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Detta avtal har upprättats i 2 (två) originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.
Lund den ____ / ____ 2021

Malmö den ____ / ____2021

LUNDS UNIVERSITET
Institutionen för arkitektur och byggd miljö,
LTH

REGION SKÅNE

Annika Olsson, dekan vid LTH

Gitte Grönfeld Wille, kulturchef

Ulrika Geeraedts, RU utvecklingsdirektör

