Mälarökoalitionen är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och
Miljöpartiet de gröna i Ekerö kommun.

Ekerö 2020-02-17

Motion

Ekerö behöver ett skönhetsråd
Människors liv formas av den miljö de växer upp, lever och verkar i.
Det är därför viktigt att de som har ansvar för att utforma denna miljö har de egenskaper
som behövs för att skapa en bra tillvaro för invånarna.
Ekerö expanderar både inom husbyggande och infrastruktur. De stora förändringar detta
innebär kräver stor omsorg om, inte bara de ekonomiska, utan även de kulturhistoriska
värdena som förknippas med dessa nytillskott.
Vi behöver bygga och utveckla vår kommun med kunskap och känsla för grundläggande
miljövärden. En estetiskt attraktivare kommun lockar också fler att flytta hit, vilket i sin tur
gynnar ekonomin.
Stockholm har haft ett skönhetsråd sedan 1919. Det bildades för att vara rådgivare åt
kommunens olika myndigheter men har också rätten att själva lyfta och driva frågor som är
relevanta för stadsmiljön. Det har gått 100 år sedan rådet bildades. Det är hög tid att även
landets mindre kommuner inför Skönhetsråd. Flera finns redan, som i Täby, Sundsvall,
Värmdö, Söderköping och Norrköping. Nu bör det vara dags för Ekerö.
Ett skönhetsråd är mån om att kommunen växer men vill också att kvaliteten blir så hög som
möjligt. Det handlar om att ta hand om det vi har på ett bättre sätt och våga ställa krav på
estetik.
Rådet bör få en fri ställning inom den kommunala organisationen och kunna väcka egna
ärenden. Medlemmarna i rådet bör vara sakkunniga inom konst, arkitektur, miljö och
bevarandefrågor. Ledamöter kan komma från olika föreningar som verkar inom kommunen.
Viss politisk representation kan också få finnas, men ej utgöra majoritet.
Det bör betonas att ett skönhetsråd ska uppfattas som en positiv och medverkande instans,
inte en stoppkloss som fördröjer ärendena.
I uppdraget ingår att försköna kommunen och lyfta fram kommunens identitet. Det innebär
att ta ansvar för projekt som skapar bestående konsekvenser för miljön, såväl fastigheter
som kultur- och naturområden.
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Mälarökoalitionen är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och
Miljöpartiet de gröna i Ekerö kommun.

Mälarökoalitionen föreslår därför:

- att kommunfullmäktige beslutar inrätta ett oberoende Skönhetsråd som blir
remissinstans mellan berörda nämnder

För Mälarökoalitionen
Gunilla Lindberg, Liberalerna

Johan Hammarström, Socialdemokraterna

Robert Oberascher, Öpartiet

Ulrika Sandin, Miljöpartiet
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