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Granskning av 2017 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 2017: 

Driftverksamhet 
(tkr) 

Budget 
2017 

Bokslut 2017 Budget- 
avvikelse 

2016 Utfall Avvikelse 

Kostnader 3 050 2 930 120 3,9% -39 

Intäkter % 

Verksamhetens 
nettokostnader 

3 050 2 930 120 3,9% -39 

Skönhetsrådets kostnader utgörs främst av ledamöternas arvoden 

samt kansliets personalkostnader. Av ovanstående redovisning 

framgår att rådets utfall avviker med 120 tkr (3,9 %) i förhållande 

till budgeten. Rådet har kunnat genomföra det seminarium som 

planerats och kansliet har genomfört en studieresa till Warszawa för 

att planera stadsplanering.   

Budgetöverskottet förklaras med att rådets kansli under året inte 

varit fulltaligt, vilket medfört lägre personalkostnader än budget. 

Vidare att kostnaderna för de Ipads ledamöterna behöver i och med 

införandet av eDok finansierades av stadsledningskontoret samt att 

medel budgeterade för den planerade jubileumsboken om 

Skönhetsrådet inte använts under året. 
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Till rådet har 99 planärenden remitterats, vilket är 10 färre än 

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

När det gäller bygglovsansökningar har 113 bygglovsärenden 

behandlats och besvarats, vilket ska jämföras antal ärenden förra 

året som uppgick till 105. Vidare får rådet ett antal skrivelser från 

privatpersoner eller arkitektkontor (160 st under 2017).   

Av rådets verksamhetsberättelse framgår att rådet hanterat flera 

omfattande detaljplaner och program för nya bostäder samt mer 

principiellt intressanta ärenden, som granskning av översiktsplanen, 

program för City samt påbyggnad av kv Brädstapeln (TryggHansa-

huset) i utställningsskedet. Sammantaget har rådet hanterat 

planärenden som kan ge staden ett tillskott på 18 976 bostäder. Av 

dessa avstyrktes 292 helt av rådet, 1 510 avstyrktes i föreliggande 

form medan 17 171 tillstyrktes, somliga av dessa med erinran om 

att delar i förslaget borde bearbetas. Några projekt har inbegripit de 

s.k. Stockholmshusen. Rådet har reagerat starkt på att dessa i flera 

planärenden tillåtits växa på höjden. 

Rådet har under många år talat för en planeringsprocess 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. Den ständigt pågående 

omdaningen av City fick rådet att såväl 2000 som 2006 tillskriva 

bl.a. stadsbyggnadsnämnden beträffande den arkitektoniska 

förändringen av centrala Stockholm och behovet av övergripande 

planarbete. Under året genomförde Stadsbyggnadskontoret ett 

programsamråd för City. Skönhetsrådet välkomnade att 

programarbetet startats men det presenterade samrådsförslaget var 

alldeles för vagt för att utgöra riktlinjer inför framtiden. 

Programmet måste vässas till att uttrycka stadens vilja och inte ha 

karaktären av katalog över redan genomförda förändringar. 

Skönhetsrådet efterlyste därför en grundlig revision av programmet. 

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 frågan om framtidens Slussen. Under 

året presenterades den s.k. Mälarterrassen, en ny bebyggelsefront i 

from av en handelsplats på slusskanalens södra sida. Rådet anser att 

det nya förslaget allvarligt försämrar den nya Slussens funktion 

genom att skära av den tidigare gena fotgängarpassagen och tvinga 

folkströmmen in i handelsplatsen. I detta och andra 

stadsmiljöärenden har rådet tillskrivit Slussenprojektet under året 

som gått. 
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Att kontrollera kvaliteten in stadsbyggandet och föreslå åtgärder 

som förbättrar stadens offentliga miljö är rådets huvuduppgift. 

Rådet genomförde under 2017 sitt stora seminarium under titeln "I 

mänsklig skala" som lockade hundratalet deltagare från stadens 

hårda förvaltningar. Andra exempel är rådets arbete i frågan är de 

förslagna tillbyggnaderna av Nederland Mindre och Bromma kyrka. 

Efter rådets ingripande stoppades påbyggnaden av Nederland 

Mindre och ett mycket okänsligt förslag till tillbyggnad av den 

medeltida kyrkan avstyrktes. I fallet med Bromma kyrka resulterade 

en ny tävling i ett förslag, som efter bearbetning, kan genomföras 

med kulturhistoriska hänsyn och ny spetsarkitektur. Rådet hanterar 

inkomna remisser inom anvisad tid. 

Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och att 

verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan.  




