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Fråga av Iréne Sjöberg-Lundin (D) till
kommunstyrelsens ordförande om inrättandet
av ett skönhetsråd i Göteborgs Stad
Göteborg står inför en omfattande stadsutveckling som bland annat innefattar några av
Göteborgs mest kända platser och miljöer med stort kulturhistoriskt värde. Likaså pågår
en omfattande stadsutveckling i andra delar av staden där många göteborgare har sin
vardag.
Vid sidan om debatten om vilken typ av stadsmiljö och typ av ny bebyggelse som är
önskvärd så är det tydligt att många göteborgare har ett stort engagemang för att nya
byggnader och andra konstruktioner måste ha en god estetik. God estetik bidrar till
livskvalitet i vardagen och har också betydelse för Göteborgs anseende och förmåga att
tilltala besökare.
Det är därför naturligt att det finns en politisk debatt om nya byggnaders estetik och andra
delar i hur vår stadsmiljö utformas estetiskt. Samtidigt måste detta vägas mot
professionens roll och enskilda intressens rådighet över sina investeringar.
Politiken besitter mandat att i viss mån styra utvecklingen kring estetik genom bland
annat detaljplaner och bygglov. Utöver detta har politiken rådighet över alla nya
byggnader och ny stadsmiljö som byggs i offentlig regi.
Men sammantaget bör politiken här liksom i många andra sammanhang till stor del kunna
förlita sig på professionen. Professionens roll i enskilda projekt kan däremot styras och
begränsas av andra faktorer än allmänhetens intresse.
Ett opolitiskt och oberoende skönhetsråd skulle därför kunna fylla en viktig rådgivande
roll i Göteborgs utveckling. Skönhetsrådet kan både utgöra stöd för olika intressenter som
deltar i Göteborgs utveckling, och även vara en instans som fångar upp många
göteborgares synpunkter.
Sammantaget borde ett skönhetsråd kunna både stärka professionen och samtidigt
kanalisera göteborgarnas intressen för estetik och en sammantaget god livsmiljö. Och
därmed även bidra till att minska risken för onödiga politiska låsningar och alltför
detaljerad inblandning i enskilda ärenden.
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Låt oss bejaka stadens historia och utveckling! Låt kreativa arkitekter, designers, och
stadsplanerare få vår stad att blomstra! Låt det vackra och det mänskliga få utrymme! Låt
ett skönhetsråd tycka till och inspirera!
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

Är kommunstyrelsens ordförande beredd att hjälpa till för att förverkliga ett skönhetsråd i
Göteborg?

Iréne Sjöberg-Lundin (D)
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