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Stadsrevisionen Dnr: 3.1.4-24/2019 

Revisorsgrupp 1 2019-04-04 

Till 

Rådet till skydd för  

Stockholms skönhet 

Årsrapport 2018 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av Rådet till 

skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådets) verksamhet under 

år 2018.  

Revisorerna har den 4 april behandlat bifogad årsrapport och 

överlämnar den till skönhetsrådet för kännedom.   

På revisorernas vägnar 

Bosse Ringholm Stefan Rydberg 

Ordförande Sekreterare 

Stadsrevisionen 

Revisionskontoret 

Hantverkargatan 3 D, 1 tr 

Postadress: 105 35 Stockholm 

Telefon: 08-508 29 000  

Fax: 08-508 29 399 

stad.stockholm/revision 
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Granskning av 2018 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 ekono-

miska resultat. Detta har skett genom granskning av verksamhets-

berättelsen och genomgång av sammanträdeshandlingar. 

Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisionskon-

toret. 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. 

Ekonomiskt resultat 

Rådet redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år 2018: 

Driftverksamhet 
(tkr) 

Budget 
2018 

Bokslut 2018 Budget- 
avvikelse 

2017 Utfall Avvikelse 

Kostnader 3 050 2 917 133 4,1 % 120 

Intäkter 

Verksamhetens 
nettokostnader 

3 050 2 917 133 4,1 % 120 

Skönhetsrådets kostnader utgörs främst av ledamöternas arvoden 

samt kansliets personalkostnader. Av ovanstående redovisning 

framgår att rådets utfall avviker med 133 tkr (4,1 %) i förhållande 

till budgeten.   

Budgetöverskottet förklaras med att tidigare felaktigt utbetalda 

arvoden återbetalats, vilket fått positiv effekt på det ekonomiska 

resultatet. Orsaken till detta är att av misstag har för höga årsarvo-

den betalats ut under andra halvåret 2017 och del av 2018. 

Under året har 407 ärenden diarieförts (414 ärenden år 2017). I 

huvudsak kan de indelas i planärenden, bygglov samt inkomna skri-

velser. Rådet har granskat 94 planärenden i program-, samråds-, 

granskning- eller utställningsskede samt remitterats 59 
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bygglovsärenden. Andra ärenden har remitterats från bl.a. 

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholm Vatten och 

Avfall AB och Trafikkontoret. Rådet har också mottagit många 

skrivelser från privatpersoner. 

Av rådets verksamhetsberättelse framgår att de program och detalj-

planer som remitterats rådet under verksamhetsåret 2018 har ett till-

skott på cirka 11 200 till 11 900 bostäder föreslagits i Stockholm. 

Av de föreslagna planerna har rådet i huvudsak antingen tillstyrkt 

eller önskat bearbetning av exempelvis exploateringsgrad, skala, 

höjder och rumsligheter. 

Endast 130 bostäder har avstyrkts i sin helhet. Flera av ärendena har 

inneburit förslag till mycket stora förändringar i t.ex. Spångadalen, 

Lövholmen, Riddersvik och Rustmästaren, andra har varit  

principiellt intressanta, som Apples butik i Kungsträdgården, 

Lokatten i Axelsberg, Slussen Gestaltningsprogram 2.0 

(Mälarterrassen), Skeppsholmsviken 6 (Gröna Lund) och 

Energihamnen (Shanghai 1 m.fl.). Flera projekt har inbegripit de 

s.k. Stockholmshusen.  

Rådet har fortsatt reagerat starkt på att Stockholmshusen, 

som är ritade som fyravåningshus, i flera planärenden tillåtits växa 

på höjden. I endast i ett projekt som rådet granskat 2018 har 

Stockholmshusen tillåtits stanna vid sin ursprungliga höjd om fyra 

våningar. Rådet vill således se att Stockholmshusen används så som 

avsett och att en annan hustyp tillämpas när hus med högre 

våningsantal ska byggas. 

Med anledning av temat för årets seminarium har rådet haft särskilt 

fokus på barnens miljöer i stadsbyggandet, och initierat ett eget 

ärende för att även i fortsättningen kunna uppmärksamma frågan. 

Skönhetsrådet ser en tydlig tendens i ökningen av antalet 

avdelningar i de nya förskolor som planeras, samtidigt som friytan 

per barn utomhus blir allt knappare. Kvadratmetertal som tidigare 

undantagsvis accepterades i innerstaden, har långsamt kommit att 

etableras även i ytterstaden. Endast ett fåtal nya förskolor uppnår 

ens hälften av Boverkets rekommendation om 40 kvm friyta per 

barn. Befintliga grönytor byggs bort alltmer genom olika 

förtätningsprojekt, vilket resulterar i oortodoxa lösningar som 

förskolegårdar på tak eller så kallade utsläppsgårdar, där barnens 

behov av rörelser inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

Detta innebär även ett ökat slitage på stadens parker som blir 

ställföreträdande förskolegårdar. 
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Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och 

verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan. Den 

interna kontrollen för utbetalning av arvoden har dock inte varit till-

räcklig. Rådet har nu infört rutiner för att stärka den interna kontrol-

len och genomför löpande kontroller för att säkerställa att korrekt 

arvode utbetalats. 




