Kommunfullmäktige

Motion

Utred bildandet av ett skönhetsråd för Malmö stad
Malmö är en unik stad med sin unika stadsbild med allt ifrån Sankt Petris kyrktorn och
Rådhuset i norr till Bunkeflo kyrka i söder. Stadsbilden varierar också väldigt mycket där
modern arkitektur tar plats i nyare områden och Gamla Västers färgglada fasader lyser upp
tillsammans med sommardagen. Sverigedemokraterna ser det som viktigt att vår historiskt
och kulturella stadsbild bevaras och att nytt byggande smälter in i redan historiskt värdefull
bebyggelse. Tegel och putsade fasader med stuckatur går sällan, om ens någonsin, ihop med
glaskomplex eller betongblock.
Idag bedriver Malmö stad ett arbete med, framför allt, stadsbilden mellan
Stadsbyggnadskontoret och Fastighets- och Gatukontoret. Det är bra att arbete bedrivs över
förvaltningarnas gränser. Sverigedemokraterna menar däremot 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.
Redan år 1919 bildades ”Skönhetsrådet” (Rådet till skydd för Stockholms skönhet) av
Stockholms stadsfullmäktige. Rådet har sedan dess inrättande verkat som ett fristående organ
och består 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. Rådet har till följande för uppgift:
Att i frågor som berör Stockholms kommuns offentliga konstverk, konstnärligt eller
kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess omgivningars övriga skönhetsoch naturvärden, vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter, kommittéer, delegationer
och utskott och att i sådan egenskap på anmodan avgiva yttranden i dylika frågor. Rådet får
dessutom självmant lämna de förslag och framställningar till kommunens olika myndigheters
som rådet finner påkallade.1

Sverigedemokraterna är måna om Malmös stadsbilder och omgivningar. Därav menar vi att
ett råd till skydd för Malmös skönhet behöver utredas av kommunstyrelsen tillsammans med
berörda nämnder.
Kommunal författningssamling för Stockholm 2006:23, Reglemente och delegationsordning för rådet till skydd
för Stockholms skönhet, 1 §.
1

Skönhetsrådet i Stockholm menar vi är en god utgångspunkt eller föredöme att kunna etablera
ett så kallat ”skönhetsråd” för Malmö2. Rådet i Stockholm verkar fristående, är ett etablerat
organ inom kommunen och består av till största delen av människor som tillhör relevanta
aktörer på sina respektive områden.
Sammantaget är det en styrka i sig med denna spetskompetens och dess utformning. Det finns
även fördelar med att ha ett råd som kan på eget bevåg lämna förslag, avgiva yttranden och
agera remissinstans. Skönhetsrådet i Malmö bör verka under kommunstyrelsen och vara
fristående. Utformningen av rådet till skydd för Malmös skönhet kan med fördel utarbetas
från Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Avslutningsvis menar vi i Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige ska bifalla motionen
om att utreda inrättandet av ett råd till skydd för Malmös skönhet.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna kommunfullmäktige:
-

Att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder utreda
inrättandet av ett råd till skydd för Malmös skönhet.

-

Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med
utredningen och förslag till beslut om inrättandet av ett råd till skydd för Malmös
skönhet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson
Magnus Olsson (SD)
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