
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka 
kommun i valet 2010. 

            MOTION 
 

Kommunfullmäktige	  

	   	   2012-06-28	  
	  
Inför	  ett	  skönhetsråd	  för	  att	  värna	  kommunens	  karaktär	  avseende	  estetik	  

 
Kommunen fattar beslut utifrån ett antal faktorer, bland annat funktionella, praktiska och 
miljömässiga synpunkter. Majoriteten skriver att Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den 
moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för 
kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för alla. 
 
Miljö innebär även vår närmiljö. D.v.s. hur det ser ut där vi bor och verkar. Att det inte finns något 
som motsvarar ett ”Skönhetsråd” inom Botkyrka kommun framgår med all önskvärd tydlighet. Om 
kommunen ska vara attraktiv för både medborgare och besökare måste man också ta hänsyn till det 
estetiska. 
 
Vi har ett ansvar för vår kommun och bör inte tillåta vilka ingrepp som helst. För att karaktären ska 
kunna bibehållas vill vi tillsätta ett skönhetsråd. Rådets uppgift ska vara att reglera byggnationen 
avseende estetik och miljö, d v s se till att nybyggnation och tillbyggnation smälter väl in i den 
omgivande miljön - utan att unika naturvärden går förlorade. Ingen ska ges bygglov och ingen mark 
exploateras utan att skönhetsrådet först godkänt planerna. Skönhetsrådet ska se till att byggnader 
eller mark i kommunens ägo inte förfaller. Det kan även innefatta offentliga rum som t ex 
utsmyckning av pendeltågsstationer och bussterminaler etc. Vidare skall rådet ha till uppgift att 
granska beslut som påverkar helhetsintrycket i kommunen. Rådet kan med fördel bestå av både 
politiker, tjänstemän och privatpersoner. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett skönhetsråd 
 samt 
 
att om förutsättningarna finns inrätta ett skönhetsråd. 
   
 
Anders Thorén (TuP)  


