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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2022-03-15

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2022-17

Kommunfullmäktige

Remiss - Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda bildandet av ett
skönhetsråd för Malmö stad, STK-2021-157
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förslagsställaren önskar ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder utreda inrättandet av ett råd till skydd för Malmös skönhet underställt
kommunstyrelsen, likt det skönhetsråd som finns i Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden delar
uppfattningen att kvalitet, omsorg, långsiktighet och skönhetsvärden i den byggda miljön
och stadsbilden är viktigt för malmöbornas livskvalitet, stadens attraktivitet och varumärke.
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är dock att kvaliteten i den byggda miljön bäst
tillvaratas och utvecklas inom redan etablerad organisation och processer. Nämnden anser
inte att det är önskvärt att bygga in parallella bedömningsfunktioner i stadens organisation.
Stadsbyggnadsnämndens samlade bedömning är att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att kvalitet, omsorg, långsiktighet och
skönhetsvärden i den byggda miljön och stadsbilden är av stor betydelse för malmöbornas
livskvalitet, stadens attraktivitet och varumärke. Nämnden ser positivt på att använda extern
expertkompetens i syfte att stärka stadens arbete med dessa frågor.
Kvaliteten i den byggda miljön är en viktig fråga som de senaste åren fått allt större
betydelse. I takt med att det samhälleliga intresset för svårmätbara värden som kvalitet,
trivsel och skönhet i den byggda miljön har ökat, har även nämndens fokus på, och arbete
med, dessa värden växlats upp, både inom grunduppdraget och det verksamhetsutvecklande
arbetet.
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att kvaliteten i den byggda miljön bäst tillvaratas och
utvecklas inom redan etablerad organisation och processer. Nämnden anser inte att det är
önskvärt att bygga in parallella bedömningsfunktioner i stadens organisation. Det är i stället
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att föredra att knyta ytterligare expertis till befintliga strukturer samt att utveckla berörda
nämnders förmåga att, över förvaltningsgränser, göra samlade bedömningar utifrån
gemensamma mål vad avser stadsutvecklings-, arkitektur och gestaltningsfrågor. Att uppnå
god bebyggd miljö och samtidigt effektiva processer kräver ett proaktivt arbete och
samarbete mellan flera nämnder och förvaltningar. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Stadsbyggnadsnämndens arbete med grunduppdraget
Beslut om stadsutveckling och byggande kräver noggranna avvägningar och balansakter
mellan flera olika intressen och mål. Kvalitet och skönhetsvärden är en av flera viktiga frågor
i stadsbyggnadsnämndens arbete, från den översiktliga planeringen till bygglovsprövningar. I
processerna inhämtas expertkunskap genom olika remissinstanser innan förvaltningen gör
sammantagna bedömningar och nämnden fattar beslut om sådana avvägningar. Vad gäller
exempelvis kulturmiljövärden och den befintliga miljön utgör Malmö Museers antikvariska
expertis ett viktigt stöd.
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att ett skönhetsråd underställt kommunstyrelsen
riskerar att onödigt försvåra de komplexa och många gånger långa processer som
stadsutveckling och byggande innebär, samt riskerar att skapa obalans i avvägningarna
mellan de många olika intressen och mål som nämnden och stadsutvecklingen hanterar.
Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsutvecklande arbete
Att höja kvaliteten i den byggda miljön är även prioriterat i nämndens
verksamhetsutvecklande arbete samt i samverkan med andra förvaltningar och externa
aktörer. Här utgör Malmö stads arkitekturprogram Arkitekturstaden Malmö (antagen av
Kommunfullmäktige maj 2018) grunden för nämndens arbete inom området.
Som en del i detta arbete har att stadsarkitekttjänsten nyligen har omformulerats, en ny
stadsarkitekt har rekryterats och ett tvärgående stadsarkitektteam har bildats. Stadsarkitektens
och teamets uppdrag fokuserar på att stödja och utveckla nämndens och förvaltningens
arbete med kvaliteten i den byggda miljön. Stadsarkitekten och teamet är också en resurs för
hela Malmö stads organisation i arbetet med att öka kvaliteten i den byggda miljön.
Som en del av uppdraget utbyter stadsarkitektteamet erfarenheter och värderar alternativa
arbetssätt för att höja kvaliteten i den byggda miljön. Erfarenheter och kunskap har
inhämtats från exempelvis Stockholm, Göteborg och Sveriges Stadsarkitektförening, samt
från internationell forskning såsom det EU-finansierade Urban Maestro projektet.
Erfarenheter tyder på att det mest effektiva sättet att höja kvaliteten i den byggda miljön är
genom en kombination av hög intern kompetens och fokus på kvalitetsfrågorna i
grunduppdraget. När extern expertis används så är det mest effektivt att sätta samman
grupper och processer för specifika projekt eller program.
Nämnden utvecklar även arbetet med att proaktivt involvera externa parter i frågor som rör
stadsplaneringen och byggandet. Arbete bedrivs för att i allt högre grad involvera och
inhämta medborgarnas perspektiv, kunskap och erfarenheter, referensgrupper med externa
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aktörer sammankallas i relevant utvecklingsarbete och samverkan sker med exempelvis
byggbranschen, Malmö Universitet, Form/Design Center, Sveriges Arkitekter och andra
organisationer inom fältet. Samverkan omfattar även föreningar, såsom det redan befintliga
Skönhetsrådet i Malmö, en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer
och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Föreningens medlemmar väljs
utifrån meriter och intresse och enligt uppgift från föreningen bedriver de ett aktivt arbete
med en nystart sedan 2019.
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