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Antagande av riktlinjer för namn- och skönhetsrådet (NSR) 

Sammanfattning

Namn- och skönhetsrådet är tillsatt av stadsbyggnadsnämnden och arbetar med frågor inom 
nämndens verksamhetsområde. Rådet bidrar till att skapa en vackrare och mer uttrycksfull 
stadsmiljö. Genom ett medvetet arbete höjs intresset för arkitektur, landskapsarkitektur och 
konstnärlig gestaltning i den fysiska miljön hos kommuninvånare, politiker, tjänstemän och 
byggaktörer. Rådet fungerar även som ett rådgivande organ till i huvudsak 
stadsbyggnadsnämnden inför de beslut i gestaltningsfrågor som fattas av nämnden eller på 
delegation från nämnden. Rådet bereder även namnärenden på gator, kvarter och viktigare 
anläggningar inför beslut av kommunstyrelsens ordförande.  

Det är inget lagstadgat krav för ett råd att ha en arbetsordning. Det är dock lämpligt att ha ett 
styrdokument som tydliggör och formaliserar rådets arbete. Rådets nu gällande arbetsordning 
antogs den 11 januari 2019. I syfte att klargöra arbetet i rådet finns behov av revidering och 
namnändring av nu gällande arbetsordning.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar Riktlinjer för namn- och skönhetsrådet (NSR) daterad 
den 16 mars 2021.

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att Riktlinjer för namn-och skönhetsrådet (NSR) ska 
gälla från och med den 16 mars 2021 och ersätter Arbetsordning för namn- och 
skönhetsrådet daterad den 11 januari 2019 (dnr SBN 2019/7-01).

Ärendet

Namn- och skönhetsrådet är tillsatt av stadsbyggnadsnämnden och arbetar med frågor inom 
nämndens verksamhetsområde. Rådet bidrar till att skapa en vackrare och mer uttrycksfull 
stadsmiljö. Genom ett medvetet arbete höjs intresset för arkitektur, landskapsarkitektur och 
konstnärlig gestaltning i den fysiska miljön hos kommuninvånare, politiker, tjänstemän och 
byggaktörer. Rådet fungerar även som ett rådgivande organ till i huvudsak 
stadsbyggnadsnämnden inför de beslut i gestaltningsfrågor som fattas av nämnden eller på 
delegation från nämnden. Rådet bereder även namnärenden på gator, kvarter och viktigare 
anläggningar inför beslut av kommunstyrelsens ordförande.  
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Det är inget lagstadgat krav för ett råd att ha en arbetsordning. Det är dock lämpligt att ha ett 
styrdokument som tydliggör och formaliserar rådets arbete. Rådets nu gällande arbetsordning 
antogs den 11 januari 2019. I syfte att klargöra arbetet i rådet finns behov av revidering av nu 
gällande arbetsordning. Detta inkluderar även ett namnbyte till ”riktlinjer” i syfte att genom en 
enhetligt och stringent begreppsanvändning särskilja styrdokument för kommunens råd från 
nämndernas reglementen och utskottens arbetsordningar.

Föreslagna riktlinjer reglerar vad som ska gälla för rådet utöver vad som följer av lag eller 
annan författning, bl.a. avseende dess sammansättning och sammanträden. Det som regleras i 
föreslagna riktlinjer är i huvudsak förenligt med rådets nuvarande arbetssätt. Dock tydliggörs 
att rådet inte har någon beslutanderätt utan fungerar som ett rådgivande organ inför de beslut 
i gestaltningsfrågor som fattas av nämnden eller på delegation från nämnden. Rådet bereder 
även namnärenden på gator, kvarter och viktigare anläggningar inför beslut av 
kommunstyrelsens ordförande. Det tillkommer även en skrivelse i de föreslagna riktlinjerna 
genom vilken rådet ges möjlighet att utse en extern expert med sakkunskaper inom arkitektur 
till representant. Detta gäller utöver de representanter från kultur- och fritidsnämnden 
respektive Täby Hembygdsförening som nämnden anges ska finnas i rådet. 

Ekonomiska aspekter

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Jenny Gibson Martin Edfelt
T.f. Samhällsutvecklingschef Stadsarkitekt

Bilagor

1. Föreslagna ”Riktlinjer för namn- och skönhetsrådet (NSR)”, daterade 2021-03-16
2. Nuvarande ”Arbetsordning för stadsbyggnadsnämndens namn- och skönhetsråd 

(NSR)”, daterad 2019-01-11 (dnr SBN 2019/7-01)
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