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Motion av Helena Norin (MP), Åse-Lill 
Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
inrätta en tjänst som stadsantikvarie 
 
I Göteborg har många vackra och kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer och de senaste 
åren har allt fler människor börjat intressera sig för att bevara dessa unika platser. I 
Göteborg har detta visat sig i engagemang mot rivningar och förvanskning av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i till exempel Gårda, Stora Torp och 
Vasagatans alléer.  

Vi bor i en stad där mycket byggs och det är naturligt att en stad förändras med tiden. Att 
bevara och vårda värdefulla miljöer behöver inte stå i motsats till att staden ska utvecklas, 
tvärt om. Mötet mellan det nya och det gamla ger en intressant stad som människor kan 
känna sig stolta över och en del av det vi bygger idag kommer ses som bevaransvärt i 
framtiden.   

Att i större utsträckning vårda och restaurera miljöer i stället för att riva och bygga nytt 
ger inte bara fördelar ur ett kulturmiljöperspektiv, det ger också stora miljö- och 
klimatvinster. Utifrån ett miljö- och klimatperspektiv är det i princip alltid bättre att ta 
hand om och vårda byggnader än att riva och bygga nytt eftersom en stor miljöbelastning 
sker vid byggnationen. Samtidigt behöver energieffektivisering och renovering göras 
varsamt med metoder som inte förvanskar det göteborgska kulturarvet. Detta förslag 
ligger också i linje med både strategin för hållbart byggande och cirkulär ekonomi som 
finns i stadens nya miljö - och klimatprogram. 

Engagemanget och protester från invånare i staden visar att de kulturhistoriska aspekterna 
inte alltid får den uppmärksamhet som de förtjänar. Ett problem är att synpunkterna ofta 
kommer in för sent i planeringsprocessen, då det kan vara svårt att ta den hänsyn som 
krävs.  

Idag finns en kulturmiljöenhet på Stadsmuseet som bland annat är remissinstans vid plan- 
och byggärenden, men vi anser att det behöver finnas en funktion som ansvarar för dessa 
frågor på en mer strategisk nivå. Syftet är att kulturmiljöaspekterna ska komma in tidigare 
i processerna och att det ska bli lättare att ta dessa hänsyn. Därför föreslår vi att det 
inrättas en ny tjänst i Göteborg som stadsantikvarie. En stadsantikvarie ska, precis som 
stadsarkitekten och stadsträdgårdsmästaren ha ett övergripande ansvar i den strategiska 
stadsplaneringen.  
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Att ha en stadsantikvarie skulle inte vara unikt för Göteborg, befattningen finns redan i 
många städer även om tjänstens innehåll varierar. Var tjänsten bäst placeras får övervägas 
vidare i processen, möjliga placeringar skulle kunna vara på Stadsmuseet eller i den nya 
stadsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 
En tjänst som stadsantikvarie inrättas. 
 
 
Helena Norin (MP)               Åse-Lill Törnqvist (MP)               Karin Pleijel (MP) 
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