TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-12-06

Ärendebeteckning

KS 2017/0591

Kommunfullmäktige

Motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M)
och Jonas Lövgren (M) om inrättande av
skönhetsråd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M)
och Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd.
Bakgrund
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige beslutar att införa ett skönhetsråd.
Skönhetsrådet ska, enligt förslaget, stimulera kontaktytorna mellan kulturhistorisk och estetisk sakkunskap och den kommunala beslutsorganisationen.
Skönhetsrådet ska ge kommunen goda råd som kan vara till skydd för Kalmars
skönhet om exempelvis offentliga konstverk, konstnärlig eller kulturhistoriskt
värdefulla stadsbilder eller om andra skönhets- och naturvärden i staden.
Motionen har behandlats av både kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.

Anette Mellström
kanslisekreterare
Bilagor
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden
Skrivelse från samhällsbyggnadskontoret
Motion

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Kultur- och fritidsnämnden
§ 81
Svar på motion om inrättande av skönhetsråd
Dnr KFN 2017/0130
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Carina Eskelins skrivelse 28
juli 2017 samt motionen ”Inrättande av Skönhetsråd” från Christina Fosnes
(M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M).
Bakgrund
Med anledning av den nybebyggelse och förtätning av Kalmars stadsmiljö som
pågår, har motionärerna föreslagit att ett skönhetsråd inrättas. Skönhetsrådet
ska enligt förslaget stimulera kontaktytorna mellan kulturhistorisk och estetisk
sakkunskap och ge kommunen goda råd som kan vara till skydd för Kalmars
skönhet om exempelvis offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt
värdefulla stadsbilder eller om andra skönhets och naturvärden i staden.
Yttrande
Kalmar kommun har via anställda tjänstemän, stadsarkitekt m.fl. bred
kompetens inom de beskrivna områdena Det finns etablerade processer för
hanteringen av olika ärenden t.ex. offentliga konstverk som genererar ett väl
fungerande samarbete mellan olika förvaltningar och goda kontaktytor med
extern estetisk sakkunskap.
Utformningen av miljön är en viktig fråga för Kalmar i arbetet med att förbli
en attraktiv kommun och arbetet med gestaltningsfrågorna fungerar väl.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inte att ett skönhetsråd tillför sådana
kvaliteter i ärendeberedningen att det är motiverat att införa ett sådant.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M), om
att införa ett skönhetsråd i Kalmar kommun.
Yrkanden
Vice ordförande Pelle Sederkvist (M) menar att bakgrunden till motionen gäller
i första hand byggnader och att motionen främst riktar sig till
samhällsbyggnadskontoret.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 september 2017.

2 (3)

Kultur- och fritidsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-09-21

Pelle Sederkvist (M), Birgitta Nordlöw (L) och Micael Foghagen yrkar bifall till
motionen.
Ordförande Marianne Dahlberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Överläggning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens
förslag och Pelle Sederkvist förslag att bifalla motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och undrar om nämnden kan
bifalla förvaltningens förslag eller Pelle Sederkvist förslag.
Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M), om
att införa ett skönhetsråd i Kalmar kommun.
Reservation
Pelle Sederkvist (M), Birgitta Nordlöw (L) och Micael Foghagen (SD) lämnar
in en skriftlig reservation.
”Vi vill reservera oss till nämndens beslut att inte bifalla motionen då vi anser
att det är nödvändigt att det, precis som i flera andra städer, finns ett
oberoende Skönhetsråd vars syfte att över tid se till att Kalmars kulturarv inte
förvanskas eller försvinner.”
Protokollsanteckning
Fredrik Sjömar (KD) begär en protokollsanteckning.
”Att nybyggnation skall ske med respekt för traditionen och för den
omgivande stadsbilden är för Kristdemokraterna en viktig princip, och något vi
målmedvetet arbetar för inom kommunen. Detsamma gäller givetvis
byggnationer som faller inom denna nämnds ansvarsområde. Vi delar därmed
intentionerna bakom motionen. Vi är dock inte övertygade om att ett
skönhetsråd är vägen dit. Avgörande frågor kvarstår fortfarande. Vilka skall
finnas representerade i skönhetsrådet? Vilka mål skall skönhetsrådet arbeta
utefter? Detta gör att vi i dagsläget inte kan stödja motionen.”

Sekreterare
Pia Axeheim
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Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande

Helena Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Carina Eskelin

2017-07-28

KFN 2017/0130

Kultur- och fritidsnämnden

YTTRANDE Ärende: Inrättande av skönhetsråd
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M), om
att införa ett skönhetsråd i Kalmar kommun.
Bakgrund
Med anledning av den nybebyggelse och förtätning av Kalmars stadsmiljö som
pågår, har motionärerna föreslagit att ett skönhetsråd inrättas. Skönhetsrådet
ska enligt förslaget stimulera kontaktytorna mellan kulturhistorisk och estetisk
sakkunskap och ge kommunen goda råd som kan vara till skydd för Kalmars
skönhet om exempelvis offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt
värdefulla stadsbilder eller om andra skönhets och naturvärden i staden.
Yttrande
Kalmar kommun har via anställda tjänstemän, stadsarkitekt m.fl. bred kompetens inom de beskrivna områdena Det finns etablerade processer för hanteringen av olika ärenden t.ex. offentliga konstverk som genererar ett väl fungerande samarbete mellan olika förvaltningar och goda kontaktytor med extern
estetisk sakkunskap.
Utformningen av miljön är en viktig fråga för Kalmar i arbetet med att förbli
en attraktiv kommun och arbetet med gestaltningsfrågorna fungerar väl. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inte att ett skönhetsråd tillför sådana
kvaliteter i ärendeberedningen att det är motiverat att införa ett sådant.

Lolita Persson
Förvaltningschef

Carina Eskelin
Enhetschef kultur

Bilagor: Motion om inrättande av skönhetsråd

Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturenheten
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │carina.eskelin@kalmar.se

Handläggare

Björn Strimfors

Datum

2017-11-07

Ärendebeteckning

2017-4585

Samhällsbyggnadsnämnden

YTTRANDE
Ärende:

Svar på motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl
(M) och Jonas Lövgren (M) om inrättande av
skönhetsråd

Samhällsbyggnadsnämnen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas
Lövgren (M) motion om inrättande av skönhetsråd.

Bakgrund
Förslagställarna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att införa
ett skönhetsråd i enlighet med motionens intentioner.
I motionen förordar förslagsställarna att inrätta ett skönhetsråd som ska vara
till skydd för Kalmars skönhet som exempelvis offentliga konstverk,
konstnärlig eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller om andra skönhetsoch naturvärden i staden. Detta skönhetsråd ska stimulera kontaktytor mellan
kulturhistorisk och estetisk sakkunskap och den kommunala
beslutsorganisationen, och att deltagarna utses genom beslut i
kommunfullmäktige.

Yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden anser liksom förslagsställarna vikten av att
de byggnader och stadsmiljöer som uppförs i Kalmar ska vara av god
gestaltning med respekt för plats och omgivningar - samt att
utformningen mellan byggnader ger möjligheter till god livsmiljö för
kalmarbor, besökare och verksamhetsutövare.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Ett flertal städer har lyft frågan om skönhetsråd varav en del har inrättat
skönhetsråd. Det skönhetsråd som längst har varit verksamt är Stockholm
skönhetsråd som inrättades 1919. Stockholm skönhetsråd består av 13
ledamöter och fungerar som en remissinstans.
”Skönhetsrådet - Rådet till skydd för Stockholms skönhet - är en kommunal
instans som huvudsakligen granskar detaljplaner och bygglovsärenden som
remitterats från stadsbyggnadskontoret. Rådet får också ärenden från t.ex.
exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna där frågor
om stadsmiljön är aktuella. Utöver det har rådet rätt att väcka egna ärenden.
Att rådet kan initiera och driva frågor inom det speciella verksamhetsområdet
ger Skönhetsrådet en fri ställning i den kommunala organisationen.”
Skönhetsrådet i Värmdö har till uppgift att vara rådgivande till
kulturnämnden i frågor som rör Värmdö kommuns offentliga konstverk,
konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller kommunens övriga
skönhets- och naturvärden.
I motsats till Stockholms Skönhetsråd – med kommunalpolitiker som
medlemmar och med remissansvar – har Skönhetsrådet i Malmö förblivit en
ideell förening. Representanter för stadens nämnder har inbjudits till
diskussion, föreningen har gjort studiebesök och gjort utredningar om viktiga
stadier i Malmös utveckling.
I ett flertal fall har det lyfts kritik mot skönhetsråd och vid förslag om
införande av skönhetsråd att det blivit ytterligare en tyckaregrupp som har
försenat en del processer.
Det är av stor vikt att bebyggelse och stadsmiljöfrågor lyfts i olika
sammanhang, att det blir en ständigt återkommande fråga för tjänstemän och i
samhällsbyggnadsnämndens arbete. För sakkunskap och med ansvar för dessa
frågor finns bland annat stadsarkitekt, planchef och nyinrättad tjänst som
stadsträdgårdsmästare.
•

•

Som exempel kan också nämnas, att i arbetet med bland annat
detaljplaner så tas det i aktuella fall fram gestaltningsprogram eller
gestaltningsprinciper för olika aktuella projekt. Där dessa frågor belyses
med råd och riktlinjer.
Ett annat exempel är att frågorna lyfts i samband med
informationspunkter eller vid aktuella projekt i
samhällsbyggnadsnämndens arbete med regelbundenhet.

Med bakgrund av detta så förslås att Samhällsbyggnadsnämnden avslår
motionen.
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Björn Strimfors
stadsarkitekt
Bilaga
Motion (M) Inrättande av skönhetsråd

