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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till kommunstyrelsen 
Datum  2023-02-06 

Dnr  KS 2018/0230 

 

Svar på motion nr 15/2018 från Kristin Hagegård (Mp) och Michael 

Solander (Mp), ”Vackrare stadsbild i Österåker”. 
 

 

Sammanfattning 
Kristin Hagegård (Mp) och Michael Solander (Mp), har i en motion till kommunfullmäktige 2018-
09-17, §6:10, yrkat på att kommunfullmäktige ska besluta att instifta ett skönhetsråd i Österåker. 
 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 

1. Motion 15/2018, ”Vackrare stadsbild i Österåker” avslås, då efterfrågade och möjliga nyttor 
bedöms kunna uppnås inom befintlig ordning.  

 

Bakgrund 
Miljöpartiet har i en motion föreslagit instiftande av ett skönhetsråd i Österåker: ”Miljöpartiet anser 
att stadsbilden i Österåker är av yttersta vikt. Medan markägare och exploatörer har ansvar för sina 
respektive jordstycken och projekt, och tjänstemännen har järnkoll på detaljerna, är det vi politiker 
som bär ansvaret för helheten. Vi i Miljöpartiet vill lyfta frågan utöver enskilda planer och projekt 
och föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att:   

- Instifta ett skönhetsråd i Österåker. Rådet kan lyda under Byggnadsnämnden och bestå av 
politiker, tjänstemän samt ett fåtal utomstående experter. Skönhetsrådet bör fungera som 
remissinstans för frågor som rör gestaltning av byggnader och offentliga utrymmen i 
Österåker.” 

 

Förvaltningens slutsatser 
Som förvaltningen förstår det anser motionärerna att frågor gällande gestaltning, såväl avseende 
byggnader som övrig utformning av allmänna platser, inte i tillräckligt hög grad beaktas i helheter. 
 
Det kommunala planeringsansvaret ger kommunen en avgörande och betydande roll i gestaltandet 
och förvaltandet av våra livsmiljöer. Detta i rollen som myndighetsutövare och i rollen att utveckla 
och förvalta allmän platsmark, men även som byggherre, fastighetsägare, markägare, förvaltare och 
hyresvärd. De olika rollerna ger olika verktyg och möjligheter att påverka utformningen av den 
fysiska miljön och arbeta förebildligt.  
  
Den funktion, och påverkansmöjlighet, som ett skönhetsråd skulle ha, bedöms dock vara mycket 
begränsad. Detta gäller speciellt i en kommun som Österåker där kommunen själv har ett litet 
markinnehav och få egna byggnader. Utformningsfrågorna i stadsmiljön regleras i hög grad i 
detaljplaner - och vid en senare bygglovprövning anges utrymmet i prövningsramen i särskilda 
paragrafer samt utifrån domstolspraxis.  
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Förvaltningen ser en risk i att ett inrättat  skönhetsråd eller dylikt, lätt skulle missuppfattas för att ha 
mer betydande påverkansmöjligheter, i utformningsfrågor, som sedan plan- och bygglagen, m.m. 
inte medger. Endast vid ett begränsat antal byggnationer, i centrala delar, har kommunen mer 
långtgående möjligheter att styra i utformningsfrågor; detta företrädesvis när markanvändningen 
föregåtts av en markanvisning. Dessa mer sällan kommande förutsättningar motiverar, enligt 
förvaltningen, ändå inte ett inrättande av ett skönhetsråd, utan utformningsfrågorna kommer även 
där att bevakas fullgott genom såväl den politiska processen som i föregående tjänstemannaprocess.    
 
Tilläggas ska att många utformningsfrågor även beaktas i styrdokument som t.ex. Översiktsplan, 
planprogram och detaljplaner samt kan förväntas i ett eventuellt framtida Stadsmiljöprogram. 

 

 

Bilagor 
Motion: ”Vackrare stadsbild i Österåker” 

 

 

 

Kent Gullberg   Maria Ulvsgärd  

Samhällsbyggnadsdirektör   Stadsarkitekt, avdelningschef Stadsbyggnad 
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