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 Till  

Rådet till skydd för 

Stockholms skönhet 

 

  

Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av Rådet till 

skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådets) verksamhet under 

år 2015.  

 

Revisorerna har den 7 april behandlat bifogad årsrapport och 

överlämnar den till Skönhetsrådet. Kopia på den revisionsberättelse 

som överlämnas till kommunfullmäktige bifogas. 

 

 

På revisorernas vägnar 

 

 

 

Bosse Ringholm Stefan Rydberg 

Ordförande Sekreterare 
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Granskning av 2015 års verksamhet 
 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) arbetar 

med frågor som berör Stockholms stads konstnärligt eller kultur-

historiskt värdefulla stadsbilder eller stadens och dess omgivningars 

övriga skönhets- och naturvärden. Rådet ska vara rådgivare åt sta-

dens olika myndigheter, kommittéer, delegationer och utskott och 

på anmodan avge yttranden i olika frågor. Rådet har även möjlighet 

att på eget initiativ avge förslag och framställningar som råden kan 

finna påkallade. 

 

Revisionskontoret har under året följt rådets verksamhet och 

ekonomiska resultat. Detta har skett genom granskning av 

verksamhetsberättelsen och genomgång av sammanträdes-

handlingar. 

 

Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisionskon-

toret. 

 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.  

 

Ekonomiskt resultat 

Rådet redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år 2015: 

Mnkr  

 Budget 

2015 

B o k s l u t  2 0 1 5  Budget- 

avvikelse 

2014 

 

Utfall  

  

 Avvikelse 

Driftbudget 

     
Verksamhet 

     

Kostnader 2 850 2 807,0 43,0 1,5 % 65,0 

Intäkter          

Verksamhetens 

nettokostnader  2 850 2 807,0 43,0 1,5 % 65,0 

 

Skönhetsrådets kostnader utgörs främst av ledamöternas arvoden 

samt kansliets personalkostnader. Av ovanstående redovisning 

framgår att rådets utfall avviker med +43,0 tkr (1,5 %) i förhållande 

till budgeten. Orsaken beror främst på lägre kostnader, främst 

beroende på föräldraledighet. Rådet har fått en budgetökning 2015 

jämfört med 2014 och har därför kunnat genomföra en enklare 

studieresa samt avsatt medel för individuell kompetensutveckling. 

 

Till rådet har 115 planärenden remitterats, vilket är 30 fler än 

föregående år. Detaljplanerna är de frågor rådet ägnar mest tid åt. 

När det gäller bygglovsansökningar har 115 bygglovsärenden 
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remitterats, vilket ska jämföras antal ärenden förra året som uppgick 

till 154. Vidare får rådet ett antal skrivelser från privatpersoner.   

 

Av rådets verksamhetsberättelse framgår att i det snabbt växande 

Stockholm har rådet en uppgift att bevaka kvaliteten i det som 

tillkommer och väga det mot befintliga värden. Genom sin 

fristående ställning i stadens organisation ser rådet till 

kvalitetssäkring i projekt i alla stadens delar och avseende många 

olika funktioner. Allmänhetens intresse för rådets verksamhet syns i 

frågor som rör solitära byggnader, höjd så väl som funktion, men 

också takten i bostadsproduktionen. För rådet är kvalitetsaspekterna 

lika viktiga vare sig det gäller en märkesbyggnad eller en större 

mängd bostadskompletteringar i förtätningsprojekt. Varje ärende 

avgörs utifrån dess givna förutsättningar för plats och funktion. 

 

Vidare framgår att Rådet anser att de förtätningar som görs också 

har möjlighet att förstärka goda värden i befintliga miljöer och 

tillföra egenskaper som saknas. Av de 115 detaljplaner som 

remitterats rådet har rådet haft så grava erinringar på 30 av 

planförslagen att de avstyrkts, ofta av stadsmiljöskäl. Det är inte 

bara bostadsförsörjningen i sig som är det viktiga i stadsbyggandet. 

För kvarteret Persikan framhöll rådet de osedvanligt goda 

förutsättningarna som fanns att läka samman staden i ett attraktivt 

läge på Södermalm. Exempel på andra ärenden som behandlats av 

Rådet är Nobel Center, Kvarteret Konsthallen Liljevalchs samt 

”Snabba hus”. 

 

Rådet har också under året behandlat ärenden som väckts av 

privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden. Under 

verksamhetsåret har flertalet av de inkommande skrivelserna varit 

inlagor i ärenden eller uttryckt oro för rivningar häribland 

Sturegallerian, Tullhuset på Blasieholmen och i kvarteret Riddaren. 

 

Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och 

verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan.  

 

 

 


