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Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av
skönhetsrådets förslag till ändring i reglementet med gatu- och
fastighetskontorets tjänsteutlåtande.
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SAMMANFATTNING

Gatu- och fastighetsnämndens remisstid går ut 2003-10-15.
Skönhetsrådet föreslår att dess reglemente ändras så att
styrelserepresentationen från Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) och
byggnadsstyrelsen, som båda upphört, ersätts av styrelserepresentation från
Sveriges Arkitekter (SA) och Statens fastighetsverk.
Gatu- och fastighetskontoret tillstyrker att Skönhetsrådets reglemente
ändras på föreslaget sätt.
Representationen från SA bör dock inte på förhand begränsas till den
tidigare yrkesgruppen SAR utan skulle även kunna omfatta t ex den tidigare
yrkesgruppen LAR (dvs landskapsarkitekter).
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Skönhetsrådets förslag har remitterats till gatu- och fastighetsnämnden för
yttrande senast 2003-10-15.

FÖRSLAGET TILL ÄNDRING I REGLEMENTET

Enligt Skönhetsrådets reglemente ska bl a en representant från Svenska
Arkitekters Riksförbund (SAR) och en representant från byggnadsstyrelsen
utses till ledamöter i rådet. Eftersom både SAR och byggnadsstyrelsen
upphört föreslår nu Skönhetsrådet att reglementet ändras.
SAR:s representation föreslås ersättas av den nya intresseorganisationen
Sveriges Arkitekter (SA). SA innehåller fler yrkeskategorier än SAR.
Normalt torde dock enligt Skönhetsrådet en arkitekt ur tidigare
yrkesgruppen SAR böra väljas.
Byggnadsstyrelsens representation föreslås ersättas av Statens
fastighetsverk. Även här bör enligt Skönhetsrådet den föreslagna ledamoten
i första hand vara husarkitekt.

GATU- OCH FASTIGHETSKONTORETS SYNPUNKTER

Gatu- och fastighetskontoret tillstyrker att Skönhetsrådets reglemente
ändras på föreslaget sätt.
Beträffande Skönhetsrådets förslag att i första hand en arkitekt ur tidigare
yrkesgruppen SAR bör representera SA menar vi att det viktiga är att den
som väljs in i rådet är en person med gott omdöme och stor erfarenhet av
stadsmiljöfrågor. Representationen från SA bör därför inte på förhand
begränsas till den tidigare yrkesgruppen SAR utan skulle även kunna
omfatta t ex den tidigare yrkesgruppen LAR (dvs landskapsarkitekter).
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