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verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm 

granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt 

fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och 

revisionskontoret. 

I ”årsrapporter” för nämnder och ”granskningspromemorior” för styrelser sammanfattar 

Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Fördjupade granskningar 

som sker under året kan också publiceras som projektrapporter. 

Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från 

revisionskontoret. 

http://www.stockholm.se/revision


Stadsrevisionen 

Revisionskontoret 

Hantverkargatan 3 D, 1 tr 

Postadress: 105 35 Stockholm 

Telefon: 08-508 29 000  

Fax: 08-508 29 399 

www.stockholm.se/revision 

Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-27/2017 

2017-03-17 

Till  

Rådet till skydd för 

Stockholms skönhet 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av Rådet till 

skydd för Stockholms skönhets (Skönhetsrådets) verksamhet under 

2016. 

Revisorerna har den 17 mars 2017 behandlat bifogad årsrapport och 

överlämnar den till Skönhetsrådet. 

På revisorernas vägnar 

Bosse Ringholm Stefan Rydberg 

Ordförande Sekreterare 
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Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

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 eko-

nomiska resultat. Detta har skett genom granskning av verksam-

hetsberättelsen och genomgång av sammanträdeshandlingar. 

Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisionskon-

toret. 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. 

Granskning av 2016 års verksamhet. 

Ekonomiskt resultat 

Rådet redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år 2016: 

Mnkr 

 Budget 

2016 

B o k s l u t  2 0 1 6 Budget- 

avvikelse 

2015 Utfall  Avvikelse 

Driftbudget 

Verksamhet 

Kostnader 2 850 2 889,0 -39,0 -1,3 % 43,0 

Intäkter 

Verksamhetens 

nettokostnader  2 850 2 889,0 -39,0 -1,3 % 43,0 

Skönhetsrådets kostnader utgörs främst av ledamöternas arvoden 

samt kansliets personalkostnader. Av ovanstående redovisning 

framgår att rådets utfall avviker med -39,0 tkr (1,3 %) i förhållande 

till budgeten. Rådet har kunnat genomföra det seminarium som pla-

nerats men fått ställa in kansliets studieresa. Trots detta har de av-

satta medlen, som var oförändrade jämfört med 2015, inte täckt 

årets kostnader.  

Till rådet har 109 planärenden remitterats, vilket är 6 färre än 

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



Årsrapport 2016 Skönhetsrådet 

2 (3) 

När det gäller bygglovsansökningar har 105 bygglovsärenden re-

mitterats, vilket ska jämföras antal ärenden förra året som uppgick 

till 115. Vidare får rådet ett antal skrivelser från privatpersoner eller 

arkitektkontor (164 st under 2016).   

Av rådets verksamhetsberättelse framgår att rådet under åren fort-

satt att värna livsmiljöerna i de ärenden rådet granskat. I de program 

och detaljplaner som remitterats rådet under verksamhetsåret 2016 

har ett tillskott på mellan 24 390 och 27 190 bostäder föreslagits i 

Stockholm, av dessa har rådet avstyrkt planförslag motsvarande 672 

bostäder. Den snabba tillväxttakt som råder har dock skapat nya 

förutsättningar. Överlag har rådet under året sett exploateringsför-

slag som flyttat gränserna för vad som tidigare varit möjligt. För 

4 878 av de bostäder som möjliggörs i detaljplaner har rådet därför 

föreslagit förändringar i de föreliggande planförslagen. I kvarteren 

Archimedes, Häftklammern och Vandenbergh i Ulvsunda slog rådet 

larm om den arma livsmiljö som den allt för täta bebyggelsen med-

för. 

Vidare framgår att Rådet under har många år talat för en plane-

ringsprocess som lyfter blicken från ”frimärksplanering” och istället 

inriktar sig mot större mer generella stadsplaner där både bostäder, 

blandade verksamheter och parker och stadsmiljöer kan ges plats. 

När det gäller frågan om City har riktlinjer för stadens planering 

aktualiserats under verksamhetsåret. Det är ett arbete som bör ha 

bäring för stadens fortsatta planering för innerstaden men det är 

också i Cityområdet som ett flertal avgörande större förändringar 

diskuterats under 2016, det vill säga förändringar som föregår de 

riktlinjer som tas fram. Rådet har handlagt ärenden rörande riv-

ningar i kvarteren Nedre Vätan, Hästskon, Hästen, Riddaren men 

också i Stureplansområdet och området gränsande mot Tegel-

backen. För rådet har det stått klart att de nya exploateringsmöjlig-

heterna måste kompenseras med tydligare vinster i stadsmässighet – 

exploateringen av stadsmiljön måste ge invånarna något tillbaka. 

Rådet har dessutom möjlighet att initiera egna ärenden och lämna 

egna förslag i de remissyttranden som avges. Under året har rådet 

bl. a. agerat på eget initiativ i frågorna om en ny butik för Apple i 

Kungsträdgården, samt i frågan om en okänslig tillbyggnad av den 

medeltida Bromma kyrka. Rådet har också hanterat frågan om 

hotell eller kontor i länsstyrelsens före detta huvudkontor på 

Hantverkargatan. Rådet föreslog efter diskussion med ansvarig 

planhandläggare istället en skola – ett förslag som beaktades och nu 

kommer att realiseras. 
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Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och 

verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan.  

 

 

 




