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Remiss - Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda bildandet av ett
skönhetsråd för Malmö stad, STK-2021-157
SBN-2022-17
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att fullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda inrättandet av ett råd
till skydd för Malmös skönhet. Rådet föreslås underställas kommunstyrelsen, likt det
skönhetsråd som finns i Stockholm. Stadskontoret har översänt motionen till
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Svaret, ställt till
kommunfullmäktige ska lämnas senast 2022-04-20.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår
att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag





Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda bildandet av ett skönhetsråd för Malmö stad
Förslag till yttrande SBN 2022-03-23 Motion angående skönhetsråd
G-Tjänsteskrivelse SBN 2022-03-23 Motion angående skönhetsråd

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-23
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Magnus Olsson (SD) önskar ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder utreda inrättandet av ett råd till skydd för Malmös skönhet. Rådet föreslås underställas
kommunstyrelsen, likt det skönhetsråd som finns i Stockholm.

SIGNERAD

2022-03-15

Magnus Olsson (SD) menar att en framstående grupp, underställd kommunstyrelsen, som har till
uppgift att vara rådgivande, stöttande och ett bollplank, samt har rättigheten att väcka egna
initiativ rörande exempelvis Malmös stadsbild är framtiden. Motionsskrivaren menar att ett råd
till skydd för Malmös skönhet med fördel kan utarbetas med Rådet till skydd för Stockholms
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skönhet som förebild. Rådet i Stockholm beskrivs verka fristående, vara ett etablerat organ inom
kommunen och bestå av till största delen människor som tillhör relevanta aktörer på sina
respektive områden. Rådet beskrivs bestå av tretton representanter från bland annat; Sveriges
Arkitekter, Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademin, Svenska
Naturskyddsföreningens styrelse, Samfundet S:t Eriks styrelse, Kungliga Vetenskapsakademins
miljövårdskommitté och Statens Fastighetsverk.
Magnus Olsson (SD) menar att det är en styrka i sig med denna spetskompetens och dess
utformning samt att det finns fördelar med att ha ett råd som på eget bevåg kan lämna förslag,
avgiva yttranden och agera remissinstans.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör

