
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka 
kommun i valet 2010. 
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Ärende 155: Svar på motion – Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens  
   karaktär avseende estetik (TUP)  

 
Samhällsbyggnadsnämndens	  ramar	  är	  vida.	  Nämnden	  ska	  bland	  annat	  se	  till	  möjligheten	  att	  
sälja	  kommunal	  mark	  samt	  väga	  in	  andra	  aspekter.	  Syftet	  med	  skönhetsrådet	  är	  att	  skapa	  en	  
kompetent	  och	  sakkunnig	  remissinstans	  som	  fungerar	  oberoende	  av	  
samhällsbyggnadsnämnden	  och	  som	  bara	  ser	  till	  de	  estetiska	  och	  kulturhistoriska	  värdena.	  
Detta	  är	  ingen	  motsättning	  till	  samhällsbyggnadsnämnden,	  utan	  snarare	  ett	  nödvändigt	  
komplement.	  	  
	  
I	  tjänsteskrivelsen	  framgår	  det	  att	  andra	  kommuner	  som	  t	  ex	  Huddinge,	  Värmdö,	  Nynäshamn	  
och	  Stockholm	  stad	  har	  ett	  skönhetsråd.	  Skönhetsrådet	  i	  Stockholm	  har	  rätt	  att	  väcka	  egna	  
ärenden	  där	  rådet	  kan	  initiera	  och	  driva	  frågor	  inom	  det	  speciella	  verksamhetsområdet	  vilket	  
ger	  rådet	  en	  fri	  ställning	  i	  den	  kommunala	  organisationen.	  
	  
Många	  exempel	  vittnar	  om	  behovet	  av	  ett	  skönhetsråd	  även	  i	  Botkyrka:	  	  	  
	  

• ABC-‐tomtens	  vanskötsel	  i	  alla	  år	  och	  det	  kommande	  Hågelbyprojektets	  konsekvenser	  
för	  omistliga	  kulturvärden	  i	  kommunen.	  	  

• Miljön	  i	  hela	  centrala	  Tullinge	  (centrum,	  infartsparkeringar	  och	  betongtunnlar	  mm).	  
• Den	  gamla	  övergivna	  filmbutiken	  som	  ligger	  på	  Huddingevägen	  mellan	  Tullinge	  

centrum	  och	  Tumba	  (1000-‐tals	  bilar	  passerar	  den	  varje	  dag).	  	  
• Kommunens	  fastighet	  på	  Sunnanvägen	  närmast	  den	  oestetiskt	  utformade	  

infartsparkeringen	  vid	  Tullinge	  centrum.	  	  
• Entrén	  till	  Botkyrka	  Hantverksby	  (det	  första	  man	  ser	  när	  man	  kör	  in	  på	  området	  är	  en	  

trist	  grusplan	  med	  en	  massa	  potthål).	  	  
	  
Den	  gemensamma	  nämnaren	  för	  exemplen	  ovan	  är	  den	  dåliga	  marknadsföringen	  av	  
kommunen	  som	  dessa	  skamfläckar	  bidrar	  till.	  Det	  finns	  givetvis	  ytterligare	  exempel	  på	  
negativa	  landmärken	  för	  Botkyrka.	  	  
Kommunen	  måste	  säkerställa	  att	  byggnader	  och	  mark	  i	  kommunens	  ägo	  inte	  förfaller.	  Vi	  vill	  
att	  Botkyrka	  ska	  vara	  känt	  för	  en	  trevlig	  offentlig	  miljö.	  Införandet	  av	  ett	  skönhetsråd	  är	  
därför	  ett	  första	  steg	  mot	  en	  trevligare	  miljö	  för	  Botkyrkaborna.	  	  
	  
Vi	  föreslår	  kommunstyrelsen	  besluta	  
att	  	   yrka	  bifall	  till	  motionen	  
 
Anders Thorén (TUP) Therese Lind (TUP)   
 


