
 
 
 
 
 
Motion 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 
 Sorunda den 2 november 2008 
 
Motion angående inrättandet av ett Skönhetsråd 
 
Bakgrund 
Det planeras för många olika byggnadsprojekt inom kommunen och det gäller inte minst i 
Nynäshamns stads centrala delar, där det nu planeras för byggnationer som kommer att ha en 
väsentlig inverkan på stadens profil och karaktär. För att de byggnationer, som kommer att 
byggas, ska bidra till Nynäshamns kommuns attraktionskraft och upplevas positiva av såväl 
nuvarande som blivande invånare samt av besökare i kommunen, vilar det ett stort ansvar för 
att de beslut som fattas blir rätt beslut för kommunen, inte bara i nutidsperspektiv utan även 
sett i ett framtidsperspektiv. Stockholms stad har varit först med att inrätta ett Skönhetsråd. 
För mer information, se: www.stockholm.se/skonhetsradet. Sedan dess är det ett 30-tal 
kommuner, som har följt efter, och flera, som ännu inte har inrättat ett Skönhetsråd, 
överväger dessutom att göra det nu.  
 
Syfte 
Ett Skönhetsråd består av en expertgrupp med speciella kunskaper, men som arbetar med 
samma ersättningar som övriga förtroendemän. Det innebär att det är ett betydligt billigare 
sätt för kommunen att få kvalificerad belysning av olika projekt än att anlita kostsamma 
konsulter. Ett Skönhetsråd bör ha sakkunskap inom följande områden: 

+ kulturfrågor 
+ naturfrågor 
+ arkitektfrågor 
+ stadsbyggnadsfrågor 

Syftet  är att Skönhetsrådet är ett rådgivande organ och remissinstans. Naturligtvis ska 
inrättande av ett Skönhetsråd inte fördröja beslutsprocessen, utan självklart måste rådet hålla 
remisstiderna. Syftet med Skönhetsrådet är snarast att göra processen smidigare och med 
Skönhetsrådets bredare kompetens kan kommunen få hjälp att undvika att fatta olämp liga 
beslut. Det är viktigt att Skönhetsrådet är fristående, inte tillsätts politiskt  och att ledamöterna 
i Skönhetsrådet inte är samma personer som handlägger de ärenden, som ska behandlas i 
Skönhetsrådet. Detta eftersom det är olämpligt att granska samma ärenden som man själv 
behandlar. Skönhetsrådet bör också ha en sekretariatsfunktion på uppskattningsvis 50 %. Ett 
lämpligt antal ledamöter för en kommun av Nynäshamns storlek är fyra-fem ledamöter 
exklusive sekreterare.  
 
Yrkande 
Sorundanet yrkar att  

+ Skönhetsrådet i Stockholm Stad, kontaktas och inbjuds till Nynäshamns kommun för 
att informera om Skönhetsrådets verksamhet och vilka fördelar det kan innebära för en 
kommun att ha ett skönhetsråd.  

+ Nynäshamns kommun inrättar ett fristående Skönhetsråd, som blir rådgivande organ 
och remissinstans, med Skönhetsrådet i Stockholms Stad som förebild. Skönhetsrådet i 
Nynäshamns kommun bör bestå av fyra-fem ledamöter med kompetens inom 
kulturfrågor, naturfrågor, arkitekt frågor och stadsbyggnadsfrågor. Dessa personer bör 
inte tillsättas politiskt utan utifrån deras kvalifikationer inom de viktiga ovan nämnda 
områdena. Det bör även finnas en sekreteriatsfunktion.  

 
För Sorundanet 
 
 
 
Lena Dafgård 
Fullmäktigeledamot 


