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Motion angående behovet av ett skönhetsråd i Sundsvalls kommun

Inrätta ett skönhetsråd

Sundsvalls stad kommer att uppleva en allt snabbare utveckling, som ställer krav
på god förankring, hög kompetens och mångfald. Nya stadsdelar kommer att byggas och
gamla att förändras och med det formas infrastruktur och närmiljö. Till hjälp i arbetet finns ett
antal viktiga dokument, där Stadsvisionen, Översiktsplan och Strategi för Hållbar tillväxt (HT
2 l) är de överordnade. Allt med bred politisk förankring.

Arbetet med stadsvisionen har bland annat visat på betydelsen av hur vi
utformar det nya och då särskilt hur vi beaktar den estetiska aspekten.

Vi har i och kring vår stad stora byggnads-, natur- och kulturvärden som enligt
stadsvisionen ska tas tillvara och beaktas i utvecklingen. Det nya ska harmoniera med det
gamla. Allt för att skapa en lockande stadsmiljö både vad det gäller utseende och livsmiljö.

För att på ett bra sätt motsvara dessa krav bör Sundsvalls kommun inrätta ett
skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad. Där finns sedan 1919 Rådet till skydd för
Stockholms skönhet, populärt kallat Skönhetsrådet. Rådet består av 13 ledamöter med
sakkunniga från ett brett spektra av områden, bland dem arkitektur, konst och miljö. Formellt
är rådet direkt underställt kommunfullmäktige och har en rådgivande roll. Uppdraget är att i
en snabbt växande stad bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor

För att kunna påverka måste rådet därför alltid anföra välgrundade sakskäloch
argumentera för dessa på ett sätt som övertygar. Ytterst är det de politiska organen som måste
väga samman och värdera rådets synpunkter tillsammans med andra instansers
ställningstaganden.

Skönhetsrådet har dessutom rätt att initiera och driva frågor samt självt avge
yttranden, vilket ger rådet en fri ställning i den kommunala organisationen.

Detta är en modell att titta på och lära av i skapandet av Rådet för Sundsvalls
skönhet.

Vi föreslår mot denna bakgrund

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att skapa ett skönhetsråd, Rådet för
Sundsvalls skönhet, efter modell från Stockholms stad.
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