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Granskning av 2019 års verksamhet
Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) arbetar
med frågor som berör Stockholms stads konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller stadens och dess omgivningars
övriga skönhets- och naturvärden. Rådet ska vara rådgivare åt stadens 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 sammanträdeshandlingar.
Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisionskontoret.
Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.

Ekonomiskt resultat
Rådet redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år 2019:
Budgetavvikelse
2018

Bokslut 2019
Driftverksamhet
(tkr)
Kostnader

Budget
2019

Utfall

Avvikelse

3 050

2 819

231

7,6 %

133

3 050

2 819

231

7,6 %

133

Intäkter
Verksamhetens
nettokostnader

Skönhetsrådets kostnader utgörs främst av ledamöternas arvoden
samt kansliets personalkostnader. Av ovanstående redovisning
framgår att rådets utfall avviker med 231 tkr (7,6 %) i förhållande
till budgeten.
Budgetöverskottet förklaras främst med att vissa aktiviteter i samband med rådets 100-årsjubileum blev billigare än budgeterat.
Under året har 325 ärenden diarieförts (407 ärenden år 2017). I
huvudsak kan de indelas i planärenden, bygglov samt inkomna skrivelser. Rådet har granskat 122 planärenden i program-, samråds-,
granskning- eller utställningsskede och avgett 58 yttranden samt
remitterats 71 bygglovsärenden. Andra ärenden har remitterats från
bl.a. kommunstyrelsen, Stockholm vatten och avfall AB och
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Södermalms stadsdelsförvaltning. Rådet har också mottagit ett flertal skrivelser från privatpersoner.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet firade 100-årsjubileum
2019 vilket manifestades på flera sätt och årets första sammanträde
hölls 17 januari, årsdagen för rådets första sammanträde 1919. Som
en del av jubileet ansvarade rådet för åtta olika stadsvandringar som
genomfördes i samarbete med stadsmuseet vid ett flertal tillfällen
under Kulturfestivalen i augusti. Ciceroner var tidigare och nu
verksamma ledamöter samt sekreterare liksom handläggare vid
kansliet. Skönhetsrådets 100-åriga verksamhet i stadens tjänst firades även högtidligt i Stadshuset.
Av rådets verksamhetsberättelse framgår att Skönhetsrådet arbetar
kontinuerligt med många av de mål och visioner fullmäktige antagit, t.ex. frågor om miljö och klimat, natur och kultur men främst
med stadens bostadsmål och planläggning av nya bostadsområden.
Av de 122 planärenden stadsbyggnadskontoret översände under året
yttrade sig rådet om samtliga i samrådsfasen, ett i programsamråd
samt fyra i granskningsskedet, totalt 58 yttranden. Förutom
förskolor, skolor, kontor och mindre tekniska anläggningar kommer
detaljplanerna att möjliggöra tillskott av mellan 9 325 och 9 385
bostäder. Utöver detta planerades ca 1 800 lägenheter i det
remitterade programsamrådet för Alvik östra, men med tanke på det
tidiga skedet kan denna siffra komma att ändras under planarbetets
gång. Merparten förslag har rådet i huvudsak tillstyrkt eller önskat
bearbetade. I några större planprojekt som Burmanstorp, Karlsviks
strand och Alvik östra har rådet ställt sig positivt till ny bebyggelse
men avstyrkt den form de presenterats i, då rådet bl.a. ansett att
förslagen inte lever upp till de riktlinjer staden uppställt avseende
hållbar stadsutveckling, respektive översiktsplanens mål.
Skönhetsrådet beslöt efter 2019 års jubileumsseminarium, Vattnet
och stadens broar, att tillskriva kommunfullmäktige. Många av
stadens broar står inför stora renoveringsbehov där, i vissa fall, även
rivning har diskuterats. Rådet såg också behov av att utreda framtida behov – nya och väl gestaltade broar på strategiska ställen kan
bidra stort till stadens fortsatta utveckling. Rådet framhöll även att
tiden nu är mogen för att riva Strömbron, ursprungligen uppförd
som provisorium. Rådet initierade också en diskussion med
Region Stockholm, i frågan om de pågående och planerade upprustningarna av gröna linjens äldsta tunnelbanestationer. Efter möte
med representanter för SL samt direkta kontakter med trafiklandstingsrådet hoppas Skönhetsrådet på fortsatta diskussioner och en
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större förståelse från regionens sida vad gäller stationernas kulturhistoriska värde.
Den interna kontrollen för utbetalning av arvoden bedömdes 2018
inte vara tillräcklig. Rådet har nu infört rutiner för att stärka den
interna kontrollen och genomför löpande kontroller för att säkerställa att korrekt arvode utbetalats. Revisionskontoret har 2019
genomfört verifiering av dessa rutiner genom att via stickprov kontrollera utbetalning av arvoden. Inga avvikelser har noterats i
granskningen.
Sammanfattande bedömning
Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och
verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan.

