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Yttrande

(Socialdemokraterna)

2020-11-25

Ärende nr: 2.1.25

Yttrande angående yrkande från SD om
skönhetsråd
Socialdemokraterna i Göteborg arbetar målmedvetet för det ska byggas mer klassisk
arkitektur i staden och vi har märkt att vi har stöd av många göteborgare i det. Att tillsätta
ett litet expertråd som ska bestämma hur det ska se ut tror vi är fel väg att gå. Istället vill
vi att det genomförs en opinionsundersökning av extern part som kartlägger
göteborgarnas estetiska preferenser vad gäller olika arkitekturstilar och att resultatet av
denna användas som underlag vid planeringen. Göteborg har redan det bästa skönhetsråd
man kan tänka sig, alla de göteborgare som älskar sin stad och vill att den ska vara
vacker.
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Kommunstyrelsen

Initiativärende
2020-11-18

Ärende nr: KS 2020-11-25

Initiativärende – Säkerställa att stadsplanering och
bebyggelse i Göteborgs stad återgår till att i betydligt
större grad utformas utifrån traditionell arkitektur och
arkitektoniska värderingar.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Göteborg anställer två personer som skall fungera som en form av skönhetsråd med
uppdraget att säkerställa att stadsplanering och bebyggelse i Göteborg återgår till att i
betydligt större grad präglas och utformas utifrån traditionell arkitektur och
arkitektoniska värderingar.

Yrkandet

Det finns ett allt större missnöje med den så kallade modernistiska arkitekturen som
främst ger sig tillkänna i form av släta fyrkantiga boxar bestående av glaslådor, betong
och stål. Ett minimalistiskt formspråk som i vissa fall bryts av med exempelvis en enstaka
avvikande färgklick eller en bruten linje.
Det finns ett flertal undersökningar som visar att människor, i valet mellan att bo i
modernistiska eller traditionellt utformade bostäder, föredrar att leva och bo i de
traditionella arkitektoniskt vackra byggnaderna. Det finns även undersökningar som
pekar mot att människors hälsa försämras märkbart av att leva och bo i fula miljöer och
byggnader.
Sverigedemokraterna förslår därför att Göteborg anställer två personer som skall fungera
som en form av skönhetsråd med uppdraget att säkerställa att stadsplanering och
bebyggelse i Göteborg återgår till att i betydligt större grad präglas och utformas utifrån
traditionell klassisk arkitektur och arkitektoniska värderingar.
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