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Yttrande över motion av Per Anders 
Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och 
Karin Lindberg (D) om att inrätta ett 
skönhetsråd i Göteborg 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Per Anders Örtendahl, Irene Sjöberg-Lundin och Karin Lindberg väckta motionen 
avslås.  

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att motionen skulle tillstyrkas. 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP och V den 5 december 2019. 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkade bifall till yrkande från 
S den 6 december 2019 och avslag på yrkande från M, L och C den 11 december 2019 
och yrkande från MP och V den 5 december 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C 
den 11 december 2019 och avslag på yrkande från S den 6 december 2019 och yrkande 
från MP och V den 5 december 2019.  

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag om att yrkandena från 
M, L och C samt MP och V behandlas som ett yrkande då de har likalydande 
beslutssatser om att avstyrka motionen. 

Vid omröstning i huvudvotering beträffande om motionen skulle avstyrkas i enlighet med 
yrkandena från M, L och C samt MP och V eller tillstyrkas röstade Daniel Bernmar (V), 
Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson 
(S), Grith Fjeldmose (V), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för att 
motionen skulle avstyrkas. 

Kommunfullmäktige 
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Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för att 
motionen skulle tillstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avstyrka motionen. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för att motionen skulle avstyrkas. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 11 december 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 6 december 2019. 

 

 

Göteborg den 11 december 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yttrande angående – 3.4 Motion av Per Anders 
Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) 
om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg 

Yttrandet 
Man kan inte styra folks beteende. Vill människor bo i en kommun ska de uppmuntras, 
inte skrämmas bort. Produktiva barnfamiljer flyttar från Göteborg eftersom de söker sig 
till en blandstad, bort från förtätning och betonglådor, till en stad med livskvalitet. 

Vi Sverigedemokrater har tidigare lagt ett yrkande om att införa ett skönhetsråd i 
Göteborg. 

Ett skönhetsråd handlar inte bara om utseendet hos de yttre fasaderna. Det handlar om en 
helhet inom stadsplanering. Ett skönhetsråd ska därför ha till uppgift att vara rådgivare åt 
kommunen i frågor rörande skönhets- och naturvärden, värdefulla stadsbilder och 
offentliga konstverk. 

Vi kan lära av gamla mästare om stadsplanering. Albert Lilienberg var under 20 år 
Göteborgs förste stadsingenjör. Han skapade de förnämsta svenska exemplen på 
högtstående stadsplaner.  

Det är viktigt att behålla rumskänslan i staden. Former och proportioner i stadsbilden är 
viktiga. Därför är det väsentligt att ta hänsyn till höjder, storlek och utbredning och se till 
samspelet mellan byggnader, planteringar, konstverk och öppna platser. Den tomma ytan 
är väl så viktig som själva bebyggelsen. 

Göteborg börjar allt mer uppdelas i funktionsområden för industri, boende, handel och 
s.k. cityfunktioner. Detta är problematiskt eftersom zonerna framstår som isolerade öar i 
ett osammanhängande stadslandskap. 

Stadens själ går förlorad om kultur och arkitektur inte samverkar. Stadsmiljöer upplevs 
inte ur fågelperspektiv, utan från gatunivå. Det är viktigt att undvika förfulning av det 
gamla och meningslöshet i det nya. 

Vi lever i ett modernt samhälle och har tillgång till ett nästintill obegränsat sortiment av 
byggnadsmaterial, likväl byggs sterila fyrkantiga lådor när försköning borde vara ett 
uttalat syfte.  
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Befria vårt framtida Göteborg från lådformade hus, rädda de gamla delarna och ta efter 
arkitekt Willhelm Klemming. Låt Göteborg eftersträva en trädgårdsstad likt Hampstead i 
London. Ett av de områden i världen som har högst livskvalitet.  

• Skapa förutsättningar för ett enastående urval av butiker, kaféer, restauranger, 
blomsterhandlare, crêperie, färsk frukt, grönsaker och marknader.  

• Reservera utrymmen för parker, lek och samvaro.  

 

Stadsplanen ska utgöra stommen till en vacker stad där stor omsorg tas i förhållandet 
mellan byggnader och öppna platser. 

• Skapa stadsrum 
• Siktplan – Turbinplats 
• Trädgårdsstad 
• Gaturummet 

Inför ett skönhetsråd, skapa ett Göteborg med livskvalitet. 
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Yrkande angående – Motion av Per Anders 
Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och 
Karin Lindberg (D) om att inrätta ett 
skönhetsråd i Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och Karin 
Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg avslås.  
 

2. Byggnadsnämnden får i uppdrag att sammanställa en representativ 
beskrivning av göteborgarnas estetiska arkitekturpreferenser, vilken sedan kan 
fungera som vägledning för nämnder och förvaltningar. 
 

Yrkandet 
Motionärerna lyfter angelägna frågor om stadens gestaltning och bristen på 
skönhet i det som byggs i Göteborg idag. Det finns ett utbrett folkligt missnöje 
med undermålig estetisk gestaltning i dagens stadsbyggande. Goda exempel från 
historien, som de populära och typiskt göteborgska landshövdingehusen, borde i 
större utsträckning vara en förebild i nyproduktion.  
 
Det är i slutänden göteborgarna själva som borde ha sista ordet om hur deras stad 
ska gestaltas. Att inrätta ett skönhetsråd är dyrt och riskerar att befästa en elitistisk 
arkitektursyn. Istället borde vanliga göteborgares preferenser vad gäller estetisk 
utformning av den byggda miljön få mycket större genomslag i stadsbyggandet. 
 
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden uppdrag att 
sammanställa en representativ beskrivning av göteborgarnas estetiska 
arkitekturpreferenser, vilken sedan kan fungera som vägledning för nämnder och 
förvaltningar. Idag finns goda möjligheter att göra detta med hjälp av modern 
teknik. Stadsbyggnadskontoret ligger långt framme när det gäller geodata-teknik, 
modellering och skapandet av interaktiva digitala miljöer. 
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Yrkande angående – Motion av Per Anders 
Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och 
Karin Lindberg (D) om att inrätta ett 
skönhetsråd i Göteborg 
Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen: 
1. Avslå motionen.  

Yrkandet 
Motionärerna önskar att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg och hänvisar till Stockholm 
stad. Båda remissinstanserna, byggnadsnämnden och kulturnämnden, avstyrker motionen. 
Motionärerna tar i sin motion upp Arkitekturpolicyn för Göteborgs Stad samt funktionerna 
Arkitekturråd och Arkitekturutskott. Arkitekturrådet sammankallas regelbundet av 
stadsarkitekten och både byggnadsnämnden och kulturnämnden arbetar idag på olika sätt för 
att framtida byggnationer ska följa de arkitektoniska värdena i staden. Arkitekturpolicyn 
adresserar frågor om implementering av arkitektonisk kvalitet som Göteborgs Stad följer.  
 
I plan- och bygglagen uppmärksammas kraven på arkitektoniska värden vilket 
byggnadsnämnden beaktar vid beslut om detaljplaner och bygglov. 2018 tillfördes ett nytt 
nationellt mål i arkitekturpolicyn för tydliggörande av ansvarsstruktur för att främja 
gestaltande livsmiljöers kvalitet. Idag görs det fler arbeten inom området, ett exempel är 
”Göteborgs stads plan för kulturplanering 2019–2023” där ett arbete med att tidigare integrera 
kulturfrågor i stadsutvecklingsprocessen görs. Att införa parallella strukturer i ett arbete som 
redan görs idag är en ineffektiv åtgärd som medför ett dubbelt arbete och ökade kostnader. 
Med hänvisning till ovanstående så yrkar vi avslag på motionen.  

Kommunstyrelsen 
                                          

   
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Datum 2019-12-11 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 
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Yrkande angående Motion av Per Anders 
Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och 
Karin Lindberg (D) om att inrätta ett 
skönhetsråd i Göteborg  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Motionen från Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och Karin 
Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg avslås. 

  

Yrkandet 
Motionärerna föreslår att ett skönhetsråd med samma status och liknande organisation 
som det i Stockholm införs i Göteborg. Vi rödgrönrosa delar motionärernas vilja att skapa 
en stad trivsam med tilltalande estetik. Vi anser dock inte att inrättandet av ett 
skönhetsråd är rätt strategi. Istället bör staden arbeta i de kanaler som finns, exempelvis 
arkitekturråd, arkitekturutskott och genom den beslutade arkitekturpolicyn. 

 De borgerliga partiernas budget innebär stora nedskärningar i välfärden. Skönhetsrådet i 
Stockholm kostar årligen 3 miljoner kronor, består av 13 medlemmar och sysselsätter en 
chef och två handläggare. Att i nedskärningstider satsa 3 miljoner på ett skönhetsråd med 
tveksam nytta anser vi är en dålig prioritering av stadens resurser.    
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Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene 
Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om 
att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg 
Motionen 
Per Anders Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett skönhetsråd med samma status och 
liknande organisation som det skönhetsråd som finns i Stockholms stad.  

Motionärerna framhåller att den fysiska miljön påverkar oss alla såväl fysiskt som 
psykiskt. Ett Skönhetsråd skulle därför ha i uppdrag att försköna staden och på så sätt 
förtydliga Göteborgs identitet. Fördelarna skulle ge ökad trivsel och hälsa bland 
invånarna. Ett Skönhetsråd skulle också kunna bygga upp riktlinjer som ansvariga 
arkitekter och byggherrar skulle kunna luta sig mot när de gör estetiska avvägningar för 
stadsbyggnadsfrågor. Motionärerna framhåller vidare att vi behöver bygga och utveckla 
våra städer med kunskap och grundläggande miljöpsykologi. En estetiskt attraktivare stad 
kan också locka fler besökare, vilket i sin tur gynnar ekonomin. Skönhetsrådet ge kan 
sociala och kulturella effekter som en ökad stolthet för sin stad och en känsla av 
samhörighet.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden och kulturnämnden. 
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Byggnadsnämnden Avstyrker 

Yrkande D 

Omröstning 

 

Byggnadsnämnden ansvarar idag 
för flera uppdrag och processer som 
har tydliga kopplingar till förslaget. 
Frågor som rör arkitektoniska 
värden i stadsutvecklingen tas om 
hand i befintliga uppdrag, särskilt 
genom implementeringen av 
Arkitekturpolicy, samt funktionerna 
arkitekturråd och arkitekturutskott. 
I plan- och bygglagen 
uppmärksammas kraven på 
arkitektoniska värden vilket 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-30 
Diarienummer 0711/19 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 
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Byggnadsnämnden beaktar vid 
beslut om detaljplaner och bygglov. 

Kulturnämnden Avstyrker 

Yrkande L 

Yrkande SD 

Omröstning 

Reservation D 

Frågor som rör kulturens värden i 
stadsutvecklingen tas om hand i 
befintliga uppdrag, särskilt genom 
implementeringen av Göteborgs 
Stads kulturprogram där förslag till 
”Göteborgs Stads plan för 
kulturplanering 2019-2023” 
revideras efter en remisshantering i 
berörda nämnder och styrelser. Att 
införa parallella strukturer 
förefaller såväl ineffektivt som 
kostsamt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg har sin förebild i Stockholms Skönhetsråd. 
Rådet inrättades 1919 som en rådgivande instans för stadens myndigheter med mandat att 
även själva driva frågor som är relevanta för stadsmiljön. Stockholms Skönhetsråd utgörs 
av tretton ledamöter som arbetar med stöd av ett kansli med tre tjänstepersoner. Budgeten 
för Stockholms Skönhetsråd är cirka tre miljoner kronor per år.  

Stadsledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige behöver anvisa finansiering i 
det fall rådet inrättas. I dagsläget går det inte att bedöma vad ett eventuellt råd kan få för 
ekonomiska konsekvenser på sikt, detta beroende på vilken påverkan rådet kan få i olika 
frågor. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Förslaget att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg har direkta beröringspunkter med 
miljöperspektivet och en attraktiv livsmiljö. Byggnadsnämndens arkitekturpolicy, som 
refererar till den nya nationella arkitekturpolitiken tillsammans med Göteborgs Stads 
kulturprogram med sitt strategiska mål att skapa en attraktiv livsmiljö har koppling till 
frågorna som lyfts i förslaget. 

Styrande dokument inom området är beslutade eller avses beslutas av berörd nämnd. 

 
 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör för Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 

2. Byggnadsnämndens handlingar 

3. Kulturnämndens handlingar 
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Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene 
Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om 
att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg 
 

Bakgrund  

År 1919 inrättade Stockholm ett Skönhetsråd. Rådet bildades för att vara rådgivare åt 

kommunens olika myndigheter men också ha rätten att själva lyfta och driva frågor som 

är relevanta för stadsmiljön. Året är nu 2019 och det har gått 100 år sedan dess. Samtidigt 

står Göteborg inför en stark expansion inom både husbyggande och infrastruktur. De 

stora förändringar detta innebär kräver stor omsorg om inte bara de ekonomiska, utan 

även de historiska, estetiska, miljömässiga och kulturella värden som ska förknippas med 

dessa nya tillskott i staden. Det är nu hög tid att även vår stad inför ett Skönhetsråd.  

Att starka varumärken kan vara ett företags mest värdefulla tillgång betraktas idag som en 

självklarhet. Starka varumärken är inget man får - utan något man förtjänar. En stor del av 

varumärkesuppbyggnad handlar om visuell identitet. En visuell identitet, handlar i detta 

sammanhang, inte om logotyper, slogans och annan kommunikation. Det syftar istället på 

den känsla som infinner sig när man promenerar runt och upplever staden. Stoltheten man 

känner, och känslan av samhörighet man får.  

Den fysiska miljön påverkar oss alla såväl fysiskt som psykiskt. Ett Skönhetsråd skulle 

därför ha i uppdrag att försköna staden och på så sätt förtydliga Göteborgs identitet. 

Fördelarna skulle ge ökad trivsel och hälsa bland invånarna. Ett Skönhetsråd skulle också 

kunna bygga upp riktlinjer som ansvariga arkitekter och byggherrar skulle kunna luta sig 

mot när de gör estetiska avvägningar. Vi behöver bygga och utveckla våra städer med 

kunskap och grundläggande miljöpsykologi. En estetiskt attraktivare stad kan också locka 

fler besökare, vilket i sin tur gynnar ekonomin.  

Om vi nu gör detta rätt, kan Skönhetsrådet ge sociala och kulturella effekter, som en ökad 

stolthet för sin stad, och en känsla av samhörighet. Det handlar i korta drag om att ta hand 

om det vi har på ett bättre sätt.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta  

att inrätta ett Skönhetsråd med samma status och liknande organisation som det som 

införts i Stockholm.  

  

Per Anders Örtendahl (D)        Irene Sjöberg-Lundin (D)         Karin Lindberg (D) 

Kommunfullmäktige 
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Svar på remiss - Motion av Per Anders 
Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och 
Karin Lindberg (D) om att inrätta ett 
skönhetsråd i Göteborg 

§ 591, 0436/19 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden avstyrker förslaget om att inrätta ett skönhetsråd i 

Göteborg.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som nämndens yttrande 

över motionen. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2019-09-24. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-12, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D om att tillstyrka motionen, 

protokollets bilaga 1.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs.   

  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-10-22 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Omröstning  
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från (D) 

röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Adam Wojciechowski (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M) och 

ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Jan Jörnmark (D) och Martin 

Wannholt (D) röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Dag för justering 

2019-10-22 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

________________________ 

Stina Petersson Moberg  

Ordförande   Justerare 

 

________________________ _______________________ 

Hampus Magnusson (M)   Johan Zandin (V)  

 



 

Yrkande angående Motion av Per Anders Örtendahl (D), 
Irene Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att 
inrätta ett Skönhetsråd i Göteborg 
 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Byggnadsnämnden tillstyrker motionen om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg. 

 

Yrkandet 

Göteborg står inför en stark expansion. De stora förändringar detta innebär kräver omsorg 

om inte bara ekonomiska, utan även historiska, estetiska, miljömässiga och kulturella värden 

som ska förknippas med nya tillskott i staden. Göteborg skulle må bra av ett Skönhetsråd i 

likhet med det som Stockholm har haft i 100 år.   

Frågor som rör arkitektoniska värden i stadsutvecklingen hanteras idag genom 

Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad, samt funktionerna Arkitekturråd och Arkitekturutskott. 

Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad är ett dokument på 10 sidor vars syfte är att visa på en 

tydlig viljeriktning för stadens utveckling för att stärka Göteborgs roll som modig förebild inom 

arkitektur. 

Arkitekturrådet består av personer från de fyra planerande förvaltningarna: 

stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park-och naturförvaltningen 

som sammanträder var fjärde vecka och har en rådgivande funktion.  

Arkitekturutskottet är ett utskott från stadsbyggnadsledningen, med stadsarkitekten som 

ordförande som sammanträder veckovis. Utskottet är rådgivande och beslutande. I 

beslutsärenden har handläggaren att följa rådets beslut.  

Vi konstaterar att dagens arbete i Arkitekturråd och Arkitekturutskott uppenbarligen inte är 
tillräckligt för att försköna Göteborg i den utsträckning som staden behöver och förtjänar.   
Därför bör ett Skönhetsråd inrättas som komplement till eller ersättning för 
Arkitekturutskottet. 
 
Finansiering av Demokraternas förslag att inrätta ett Skönhetsråd hänskjuts till 
budgetberedningen. 
 

 

Yrkande D 

Byggnadsnämnden 2019-10-22 

Ärende 14 

Diarienummer 0436/19 
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Svar på remiss - motion av Per Anders 
Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och 
Karin Lindberg (D) om att inrätta ett 
skönhetsråd i Göteborg 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden avstyrker förslaget om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som nämndens 

yttrande över motionen. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut att sända motionen om att inrätta ett skönhetsråd till 

kulturnämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Motionen förslår att Göteborgs Stad 

ska inrätta ett skönhetsråd enligt förebilden Stockholms Skönhetsråd. Rådet inrättades 

1919 som en rådgivande instans för stadens myndigheter med mandat att även själva 

driva frågor som är relevanta för stadsmiljön. Rådet har 13 medlemmar, varav fyra 

tillsätts politiskt, men inte nödvändigtvis är politiker. Budgeten för Stockholms 

skönhetsråd är ca 3 miljoner kronor/år. 

Förvaltningen bedömer att frågor som rör arkitektoniska värden i stadsutvecklingen tas 

om hand i befintliga uppdrag, särskilt genom implementeringen av Göteborgs Stads 

Arkitekturpolicy, samt funktionerna arkitekturråd och arkitekturutskott. I plan- och 

bygglagen uppmärksammas kraven på arkitektoniska värden vilket Byggnadsnämnden 

beaktar vid beslut om detaljplaner och bygglov. 

Arkitekturpolicyn, som refererar till den nya nationella arkitekturpolitiken, har som syfte 

att stärka Göteborgs roll som modig förebild inom arkitektur. 

Arkitekturrådet är ett samordningsorgan mellan de fyra planerande förvaltningarna: 

stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och 

naturförvaltningen, med syfte att stärka arkitekturen i gemensamma projekt, framför allt 

med inriktning på det offentliga rummet. Två personer från varje förvaltning deltar, varav 

minst en person också sitter i respektive förvaltningsledning. Rådet sammanträder var 

fjärde vecka och har en rådgivande funktion. 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-12 

Byggnadsnämnden 2019-09-24 

Diarienummer 0436/19 

 

Handläggare 

Björn Siesjö 

Telefon: 031 368 18 21 

E-post: bjorn.siesjo@sbk.goteborg.se   

mailto:bjorn.siesjo@sbk.goteborg.se
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Arkitekturutskottet är ett utskott från stadsbyggnadsledningen, med stadsarkitekten som 

ordförande. Utskottet hanterar på stadsbyggnadsledningens uppdrag frågor om 

arkitektonisk kvalitet i förvaltningens olika uppdrag. Enhetschefer med medarbetare 

ansvariga för plan- och bygglovsärenden anmäler ärenden, eller kallas till utskottet. 

Utskottet används också i stor utsträckning för dialog med byggherrar i tidiga skeden. I 

utskottet sitter 6 specialister; såsom arkitekter, bebyggelseantikvarier, landskapsarkitekter 

från de olika avdelningarna på förvaltningen. Sammanträde sker veckovis. Utskottet är 

rådgivande och beslutande. I beslutsärenden har handläggaren att följa rådets beslut. 

Dock finns möjlighet att eskalera ärendet via enhetschef och avdelningschef till 

Stadsbyggnadsledning i de fall handläggaren motsätter sig beslutet.  

Arkitektonisk kvalitet i stadsutvecklingen hanteras väl i dag i Göteborg. Att införa 

parallella strukturer förefaller såväl ineffektivt som kostsamt. Förvaltningen föreslår 

därför att byggnadsnämnden avstyrker förslaget.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg har sin förebild i Stockholms skönhetsråd. 

Stockholms skönhetsråd utgörs av tretton ledamöter som arbetar med stöd av ett kansli 

med tre tjänstemän. Budgeten för Stockholms skönhetsråd är ca tre miljoner kronor/år.  

Förslaget att införa ett liknande skönhetsråd i Göteborg skulle sannolikt innebära 

motsvarande kostnader, samt resurser i form av arbetsinsatser i besluts- och 

uppbyggnadsfas. 

Barnperspektivet 
Motionen berör inte detta perspektiv.  

Mångfaldsperspektivet 
Motionen berör inte detta perspektiv.  

Jämställdhetsperspektivet 
Motionen berör inte detta perspektiv.  

Miljöperspektivet 
Förslaget att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg har direkta beröringspunkter med 

miljöperspektivet och en attraktiv livsmiljö. Bedömningen är att Göteborgs Stads 

arkitekturpolicy med sitt strategiska mål att skapa en attraktiv livsmiljö, ger en prioritet 

för byggnadsnämnden åt frågorna som lyfts i förslaget. 

Omvärldsperspektivet 
Förslaget att inrätta ett skönhetsråd har sin förebild i Stockholms Skönhetsråd, där det 

funnits i hundra år som en rådgivande instans.  

Arbetsmiljökonsekvenser  
Att inrätta parallella strukturer för stadsutvecklingsfrågor kan skapa otydlighet kring 

uppdrag och mandat.  
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Bilagor 
1. Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och Karin 

Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg.  

Expedieras till 
Stadsledningskontoret 

Ärendet  
Kommunfullmäktige har beslutat att sända en motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene 

Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg till 

byggnadsnämnden och kulturnämnden för yttrande (Handling 2019 nr 83, Dnr 0711/19). 

byggnadsnämndens yttrande ska lämnas till stadsledningskontoret senast 2019-09-27. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen förslår att Göteborgs Stad genom beslut i kommunfullmäktige ska inrätta ett 

Skönhetsråd enligt en förebild i Stockholm. Stockholms Skönhetsråd inrättades 1919 som 

en rådgivande instans för stadens myndigheter med mandat att även själva driva frågor 

som är relevanta för stadsmiljön. 

Skäl som anförs för förslaget är att Göteborg står inför en stark expansion vilket medför 

stora förändringar i staden. Historiska, estetiska, miljömässiga och kulturella värden 

behöver värnas i stadsutvecklingen. Ett skönhetsråd skulle ha i uppdrag att försköna 

staden och på så sätt förtydliga Göteborgs identitet. 

Förvaltningens beredning av ärendet  
Förvaltningen har gjort en avstämning internt om nuvarande arbetssätt i frågor som berör 

motionens förslag.   

Förvaltningens bedömning och förslag 
Byggnadsnämnden ansvarar idag för flera uppdrag och processer som har tydliga 

kopplingar till förslaget. Några exempel är:  

• Arkitekturfrågor hanteras fortlöpande i förvaltningen.  

• Röhsska muséet utgör en regional mötesplats inom ramen för den nationella 

satsningen Gestaltad livsmiljö.  

• Göteborgs Stad har en arkitekturpolicy, som med utgångspunkt i den nationella 

politiken för form, design och arkitektur adresserar frågor om implementering av 

arkitektonisk kvalitet. 

• Göteborgs Stad har ett förvaltningsövergripande arkitekturråd, samt ett 

arkitekturutskott, som båda regelbundet sammankallas av stadsarkitekten. 

Förvaltningens bedömning är att arkitektoniska värden i stadsutvecklingen redan tas om 

hand av byggnadsnämnden utifrån tidigare fattade beslut. Vid beslut om detaljplaner och 

bygglov beaktar Byggnadsnämnden de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen 

beträffande de arkitektoniska värdena. Att inrätta nya och ytterligare former för att 

hantera frågorna som förslaget berör, förefaller ineffektivt och kostsamt. Förvaltningen 

föreslår därför att byggnadsnämnden avstyrker förslaget om att inrätta ett skönhetsråd i 

Göteborg. 



 

 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4) 

   

   

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Björn Siesjö 

Stadsarkitekt 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Per Anders Örtendahl (D), Irene Sjöberg-
Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att 
inrätta ett skönhetsråd i Göteborg 

§ 156, 0467/19 
 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden avstyrker motion av Per Anders Örtendahl (D), Irène Sjöberg-

Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg.   

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-06-11. 

Remiss från kommunstyrelsen avseende motion av Per Anders Örtendahl (D), Irène 

Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg. 

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet yrkar ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till 

tjänsteförslaget. Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till motionen.  

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandena under proposition och finner att 

nämnden bifaller hennes eget yrkande.    

Omröstning begärs.  

Propositionsordning  
Föreslagen propositionsordning ”Ja till bifall för yrkande från Ann Catrine Fogelgren (L) 

och Nej till bifall för yrkande från Jörgen Fogelklou (SD)” godkänns. 

Omröstning 
Mariya Voyvodova (S), Lars-Olof Karlsson (MP), Lars Edmar (S), Anna Ekborg (KD), 

Ulrika Centerwall (Fi), andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V), förste vice ordförande 

Kristina Tharing (M) och ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) röstar Ja. 

Marie-Louise Bergström (D), Anders Vedin (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej.  

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-08-26 



 

 

Kultur 
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Med röstsiffrorna 8 Ja mot 3 Nej har kulturnämnden beslutat att bifalla yrkandet från Ann 

Catrine Fogelgren (L).  

Reservationer 
Marie-Louise Bergström (D) och Anders Vedin (D) reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: 

Som representanter för Demokraterna i Kulturnämnden reserverar vi, Marie-Louise 

Bergström och Anders Vedin, oss härmed mot nämndens beslut att avslå motionen om 

inrättning av ett skönhetsråd i Göteborg. Vi anser att förvaltningen inte beaktat den 

kvalitetshöjning för kommunens invånare som inrättandet skulle kunnat medföra och att 

risken för dubbelarbete och kostnadshöjning givits för stor vikt och att möjliga 

effektiviseringar inte beaktats. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.  

 

Dag för justering 

2019-09-03 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Per Anders Örtendahl (D), Irène Sjöberg-
Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att 
inrätta ett skönhetsråd i Göteborg   

Förslag till beslut 

I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden avstyrker motion av Per Anders Örtendahl (D), Irène Sjöberg-

Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg.   

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sänt motion av Per Anders Örtendahl (D), Irène Sjöberg-Lundin 

(D) och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd till kulturnämnden och 

byggnadsnämnden för yttrande. Motionärerna förslår att Göteborgs Stad ska inrätta ett 

skönhetsråd enligt förebilden Stockholms Skönhetsråd. Rådet inrättades 1919 som en 

rådgivande instans för stadens myndigheter med mandat att även själva driva frågor som 

är relevanta för stadsmiljön. Budgeten för Stockholms skönhetsråd är cirka tre miljoner 

kronor/år. 

Förvaltningen bedömer att frågor som rör kulturens värden i stadsutvecklingen tas om 

hand i befintliga uppdrag, särskilt genom implementeringen av Göteborgs Stads 

kulturprogram där förslag till ”Göteborgs Stads plan för kulturplanering 2019-2023” 

revideras efter en remisshantering i berörda nämnder och styrelser. Det finns även en 

arkitekturpolicy och ett arkitekturråd i Göteborgs Stad. Att införa parallella strukturer 

förefaller såväl ineffektivt som kostsamt. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden 

avstyrker motionen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg har sin förebild i Stockholms Skönhetsråd. 

Stockholms Skönhetsråd utgörs av tretton ledamöter som arbetar med stöd av ett kansli 

med tre tjänstepersoner. Budgeten för Stockholms Skönhetsråd är cirka tre miljoner 

kronor/år.  

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-06-11 

Diarienummer 0467/19 

 

Kerste Broberg 

Telefon: 031 - 368 32 64 

E-post: kerste.broberg@kultur.goteborg.se  
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Förslaget att införa ett liknande skönhetsråd i Göteborg skulle sannolikt innebära 

motsvarande kostnader, samt resurser i form av arbetsinsatser i besluts- och 

uppbyggnadsfas. 

Barn-, mångfalds- och jämställdhetsperspektivet 

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

perspektiv.   

Miljöperspektivet 

Förslaget att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg har direkta beröringspunkter med 

miljöperspektivet och en attraktiv livsmiljö. Bedömningen är att Göteborgs Stads 

kulturprogram med sitt strategiska mål att skapa en attraktiv livsmiljö, ger en prioritet åt 

frågorna som lyfts i förslaget. 

Omvärldsperspektivet 

Förslaget att inrätta ett skönhetsråd har sin förebild i Stockholms Skönhetsråd, där det 

funnits i hundra år som en rådgivande instans.  

Arbetsmiljökonsekvenser  

Att inrätta parallella strukturer för stadsutvecklingsfrågor kan skapa otydlighet kring 

uppdrag och mandat.  

 

 

Bilaga  

Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irène Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) 

om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg.  

Expedieras till 

Kommunstyrelsen.  

  



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 3 (4) 

   

   

Ärendet  

Kommunstyrelsen har sänt motion av Per Anders Örtendahl (D), Irène Sjöberg-Lundin 

(D) och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg till 

byggnadsnämnden och kulturnämnden för yttrande.  

Kulturnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-09-27. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna förslår att Göteborgs Stad genom beslut i kommunfullmäktige ska inrätta 

ett skönhetsråd enligt en förebild i Stockholm. Stockholms Skönhetsråd inrättades 1919 

som en rådgivande instans för stadens myndigheter med mandat att även själva driva 

frågor som är relevanta för stadsmiljön. 

Skäl som anförs för förslaget är att Göteborg står inför en stark expansion vilket medför 

stora förändringar i staden. Historiska, estetiska, miljömässiga och kulturella värden 

behöver värnas i stadsutvecklingen. Ett skönhetsråd skulle ha i uppdrag att försköna 

staden och på så sätt förtydliga Göteborgs identitet. 

Förvaltningens beredning av ärendet  

Förvaltningen har gjort en avstämning internt om nuvarande arbetssätt i frågor som berör 

motionens förslag.   

Förvaltningens bedömning och förslag 

Kulturnämnden ansvarar idag för flera uppdrag och processer som har tydliga kopplingar 

till förslaget. Några exempel är:  

• 1 %-regeln beslutades 2013 och tillämpades innan dess som en rekommendation. 

• Charles Felix Lindbergs donationsfond bidrar till stadens förskönande sedan cirka 

hundra år.  

• Kulturmiljöfrågor hanteras fortlöpande i förvaltningen.  

• Röhsska museet utgör en regional mötesplats inom ramen för den nationella 

satsningen Gestaltad livsmiljö.  

• Göteborgs Stad har en arkitekturpolicy och ett arkitekturråd sammankallas 

regelbundet av stadsarkitekten. 

Utöver redan etablerade processer arbetar förvaltningen med att implementera Göteborgs 

Stads kulturprogram. Enligt handlingsplanen för kulturplanering som beslutades 2016, 

arbetar förvaltningen med att utveckla verktyg, metoder och organisering för att 

kulturfrågor ska integreras tidigare i stadsutvecklingsprocesserna. 

Kulturkonsekvensanalys är ett sådant verktyg, där fem kulturvärden har testats i tre olika 

studier. Kulturnämndens förslag till ”Göteborgs Stads plan för kulturplanering 2019-

2023” har varit utsänd på remiss till berörda nämnder och styrelser enligt beslut i 

kulturnämnden 2018-12-11 § 211. Synpunkter från remissinstanserna håller på att arbetas 

in i den reviderade planen som kommer att komma tillbaka till kulturnämnden.  

Förvaltningens bedömning är att olika kulturella värden i stadsutvecklingen redan tas om 

hand av kulturnämnden utifrån tidigare fattade beslut. Att inrätta nya och ytterligare 
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former för att hantera frågorna som förslaget berör, förefaller ineffektivt och kostsamt. 

Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden avstyrker förslaget om att inrätta ett 

skönhetsråd i Göteborg. 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Joakim Albrektson 

 

Avdelningschef Kulturstrategiska 
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