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Svar på motion om färgsättning av byggnader i
kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Janewert Johansson (S) och Magnus Carlsson (S) föreslår i en motion den 26
augusti 2015 att kommunens handläggare i byggnadsfrågor i samband med
byggnation eller ombyggnation får i uppdrag att söka estetisk kompetens, i de
fall denna kompetens saknas.
Motionärerna påpekar att det under många år har diskuterats huruvida det borde
inrättas ett skönhetsråd i kommunen. Frågan har blivit mer aktuell nu, dels
genom den förnyelse som pågår av stadskärnan, men ännu viktigare kan det
stora exploateringsarbete som pågår vid Rosendal, Karlsro samt Eka vara, enligt
motionärerna. Läget utmed E4:an är kommenens ansikte utåt. I det anseendet
vore det bra om kommunen hade tillgång till någon form av estetisk kompetens.
När det gäller industrilokaler och lager har dessa en tendens att vara grå och
tråkiga. Motionsställarna tror dock att det skulle vara möjligt att man målade
fasaderna i glada och klara färger och låta Ljungby bli en färgstark kommun.
Stadsarkitekten på miljö- och byggförvaltningen lämnar i en tjänsteskrivelse den
9 december 2015 bland annat följande synpunkter på förslaget i motionen:
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till naturoch kulturvärdena på platsen. Bedömningen av dessa värden görs dels i
planskedet, dels under handläggningen av bygglov.
Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden verka för en god
byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö
och ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha
tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande
sätt. I Ljungby kommun är det miljö- och byggnämnden med stöd av sin
personal som fullgör byggnadsnämndens uppgifter.
I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens
arkitektur i sig men också lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild
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och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta grunden för gestaltningen av
stadsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av arkitektur
och områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker,
experter och allmänhet får möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv
diskussion om till kommande och förändrade miljöer.
Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock byggherren stor
frihet att styra gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog
med miljö- och byggförvaltningen. Estetik och skönhet är subjektiva värderingar
vilket gör det extra viktigt med dialog.
Stadsarkitekten beskriver i sitt tjänsteyttrande den kompetens som finns inom
miljö- och byggförvaltningen. Dessutom redovisas de externa kompetenser som
anlitas i ärenden där kulturmiljö, landskap och naturvård har särskilt stor
betydelse, samråd sker ofta med länsstyrelsen och Kulturparken Småland.
Förvaltningen bedömer att fullgod kompetens kring skönhetsfrågorna finns
inom enheterna för bygglov och plan samt att rutinerna för hur kompetensen tas
till vara är väl utvecklad såväl inom enheterna som i samarbetet med
kommunens politiska organ. Att inrätta ett skönhetsråd med Stockholm som
förbild bedöms inte heller tillföra sådana kvaliteter i ärendeberedningen att det
är motiverat att införa ett sådant.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens yttrande 2016-01-27.
Yrkanden
Magnus Carlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C), Jan Lorentzson (SD), Ann-Charlotte Wiesel (M) och
Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen enligt Magnus Carlssons (S) yrkande eller avslår den enligt
Carina Bengtssons (C) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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