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Yttrande angående – Yrkande från D och S om 
att möjliggöra ett Västsvenskt Industrihistoriskt 
Center i Göteborg 

Yttrandet  
Frågan om ett varvs- och industrihistoriskt centrum har en lång historia. Redan 2012 gav 
kulturnämnden lokalsekretariatet i uppdrag att utarbeta ett lokalprogram för en 
nybyggnation av ett varvs- och industrihistoriskt centrum. Vi rödgrönrosa har hela tiden 
varit positiva till att bevara och vidareförmedla Göteborgs industrihistoria och fortsätter 
vara det. I första hand hade en hantering i kulturnämnden varit önskvärd. Vi ser dock att 
yrkandet involverar kontaktytor som lämpar sig väl för stadsledningskontoret, vilket 
motiverar en hantering där. Det yrkande som lagts fram av Demokraterna och 
Socialdemokraterna ger sken av att projektet kan komma att bli verklighet betydligt 
snabbare än vad som är realistiskt. Vi är ändå positiva till att inleda samtal mellan de 
parter som anges i yrkandet för att se om vi kan komma framåt i frågan.  

Göteborgs varvs- och industrihistoria innehåller många fler perspektiv än bara teknisk 
utveckling. Det hårda liv med begränsade rättigheter som många arbetare, både 
göteborgare och gästarbetare, levde är ett viktigt perspektiv. Industrins påverkan på 
miljön och klimatet i både dåtid och framtid är andra frågor som vi vill se lyftas fram om 
centret blir verklighet.   

 

 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2021-06-16 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
2.2.13 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

 
 

Yttrande angående - Yrkande från D och S om att 
möjliggöra ett Västsvenskt Industrihistoriskt 
Center i Göteborg   
 
 
Göteborgs industrihistoria är ett viktigt kulturarv lokalt, regionalt och nationellt. 
Göteborg Stads museer (Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, 
Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet) ansvarar för en omfattande samling 
och där är Göteborgs varvs- och industrihistoria väl representerade. 
Tillgängliggörandet av varvs- och industrihistoria för en bred publik görs på 
Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet genom utställningar, 
föreläsningar, guidade visningar på museerna och ute i stadsrummet.  
 
Utöver de museer som drivs av Göteborgs stad finns även fristående museer som 
visar utvecklingen av fordonsindustrin och tekniska innovationer såsom Volvo 
Museum och Universeum. Alliansen ser mycket positivt på kulturella initiativ från 
civilsamhället i samarbete med näringslivet och regionen. Vi konstaterar att 
kulturella aktiviteter många gånger drivs på ett mer innovativt och bättre sätt av 
privata eller ideella aktörer.  
 
Den samlade bedömningen är därmed att industrihistoria är ett område som redan 
idag lyfts fram inom ramen för stadens museiverksamhet och att Göteborgs Stad 
därför inte bör ta på sig ett utökat uppdrag i detta skede. I tillägg drivs stadens 
institutioner med krav på hög självfinansieringsgrad och det finns utmaningar i att 
både klara redan utpekade verksamheter och prioriterade utvecklingsprojekt.  
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Yrkande angående – Möjliggör ett 
Västsvenskt Industrihistoriskt Center i 
Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Bifalla yrkandet från S och D 

Yrkandet 
Västra Götaland gränsar mot haven Skagerack och Kattegatt, samt till Europas största 
insjö Vänern. Sjöfart och varvsindustri har därför varit en naturlig och viktig del av 
regionens identitet under mer än tusen år. För att synliggöra och värna om detta viktiga 
kulturarv behöver Göteborg ett varvs- och industrihistoriskt centrum. 

Textil- och verkstadsindustrin har under flera århundranden varit en livsnerv för regionen, 
och när industrier utvecklas och förändras finns det risk att detta arv glöms bort när man 
river lokaler eller byter ut maskinparker. Varvsindustrin är idag inte var den har varit, 
men den har lämnat avtryck i form av byggnader, kranar och flytdockor.  

SD anser att Centret bör ha en tydlig profil:  
 
* Byggnaden skall ha ett spektakulärt utseende som tar upp sjöfarts, varvs och industrins 
tidstypiska identitet.  
* Centret skall vara ett upplevelsecenter i världsklass, lockande många målgrupper även 
den breda turismen från hela världen.  
*  Placering på Norra Älvstranden, nära kajkanten och den maritima miljön.  
 
Redan på 2019-11-07 lämnade SD in en motion till kommunfullmäktige om ett varvs och 
industrihistoriskt Center. (Se bilaga 1). Motionen behandlades på KF 2020-12-10 efter ett 
stort antal bordläggningar. Endast SD stödde motionen då.  
 
Även i regionen har SD lagt en motion för att förankra förslaget och att söka 
medfinansiärer till detta mycket viktiga och angelägna projekt. (Se bilaga 2). 
 
Det är glädjande att D och S har svängt i frågan, men man ställer sig följande frågor. 

1) Varför stödde inte S och D motionen i KF 2020-12-10? 
2) Kommer S och D stödja motionen när den kommer upp i RF?  

 
 
Bilagor: 
1) SD Motion Industri- och Varvshistoriskt Centum i Göteborg  
2) SD Motion Industri- och Varvshistoriskt Center (Regionfullmäktige, Västra Götaland)  

Kommunstyrelsen  
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Bilaga 1                                                                                                  
 

   Motion (SD) 

Kommunfullmäktige 
  2019-10-29 

Industri- och Varvshistoriskt Centrum i Göteborg 

 

Det har gjorts flera förstudier om omfattning och placering av ett Varvs-och 
industricentrum i Göteborg. På KF 2018-10-04 beslutades det genom ett 
inriktningsbeslut att det inte blir någon samlokalisering med kulturnämndens 
samlingar. Det kommer istället bli ett fjärrmagasin endast avsett för samlingar. I 
samband med detta drog sig riksarkivet ur samarbetet om en gemensam byggnad. 
Genom stadens agerande har man gått miste om en medfinansiär. 
 
I samband med detta beslut avstannade Göteborg Stads arbete med ett Varvs- och 
industrihistoriskt centrum tvärt. Det som skulle bli ett storslaget museum 
mynnade ut i ett fjärrmagasin någonstans i periferin. 
 
Arbetet med ett Varvs- och Industrihistoriskt Center (V.I.C.) fortsätter dock 
genom en ideell förening som har gjort en förstudie.1 
 
Visionen som denna förening har kan sammanfattas i tre punkter: 
 
”Tanken är ett Center med tydlig profil:  
- Byggnaden skall ha ett spektakulärt utseende som tar upp sjöfarts, varvs och 
industrins tidstypiska identitet.  
- Centret skall vara ett upplevelsecenter i världsklass, lockande många 
målgrupper även den breda turismen från hela världen.  
- Placering på Norra Älvstranden, nära kajkanten och den maritima miljön. ” 
 
Flera stora företag, exempelvis Volvo och SKF föddes i Göteborg och har satt 
Sverige och Göteborg på världskartan. Göteborgs Industrihistoria är unik och har 
betytt fantastiskt mycket för vår stad. Denna historia är värd att berättas och 
levandegöra.  

Med utgångspunkt i Ostindiefararen och Ostindiska kompaniet finns det stora 
möjligheter att erbjuda göteborgarna en helhetsupplevelse som rymmer fartyg, 
handel och Göteborgs hamn sett ur ett historiskt perspektiv. 

Det är viktigt att inte bara fokusera på de stora Göteborgsvarven, utan också 
behandla mindre varvsverksamheter i hela regionen, även tidiga sådana då båtarna 
byggdes i trä. 

 
1 http://viccenter.se/wp-content/uploads/2019/04/2.4-Förstudie-VIC-Varvs-och-Industrihistoriskt-
Center-.pdf 
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För att komma vidare med finansiering och organisation, rekommenderar SD 
följande upplägg av det fortsatta arbetet: 

1) Samarbetet med föreningen för ett Varvs- och Industrihistoriskt Center i 
Göteborg intensifieras. 

2) Kontakt etableras med Riksantikvarieämbetet om möjlighet till 
medfinansiering 

3) Kontakt etableras med Kulturdepartementet om möjlighet till 
medfinansiering 

4) Kontakt etableras med Västra Götalandsregionen om möjlighet till 
medfinansiering 

5) Kontakt etableras med Styrelsen för Västarvet om eventuellt övertagande 
av huvudmannaskap. 

6) Kontakt etableras med Länsstyrelsen för eventuellt samarbete i vad som 
bör inkluderas vad avser arbetslivshistoria i Västra Götaland.  

7) Kontakt etableras med fordonsindustrin om eventuell medfinansiering 
samt eventuell samlokalisering med Volvomuseet. 

 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

Att kulturnämnden och berörda bolag får i uppdrag att återuppta förstudien om ett 
Varvs- och Industrihistoriskt centrum med följande upplägg. 

8) Higab och Älvstranden AB får i uppdrag att göra en fördjupad förstudie 
enligt följande:   
a) - Byggnaden skall ha ett spektakulärt utseende som tar upp sjöfarts, 

varvs och industrins tidstypiska identitet.  
b) - Centret skall vara ett upplevelsecenter i världsklass, lockande många 

målgrupper även den breda turismen från hela världen.  
c) - Placering på Norra Älvstranden, nära kajkanten och den maritima 

miljön. ” 
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Bilaga 2 
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Yrkande angående – Möjliggör ett Västsvenskt 
Industrihistoriskt Center i Göteborg 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med kulturnämnden och Business Region 

Göteborg, inleda samtal med VGR, Länsstyrelsen och representanter för näringslivet kring 

lämplig finansieringsmodell och möjlig placering inom Göteborgs Stad av ett Västsvenskt 

Industrihistoriskt Center.  

 

Yrkandet 
 
Göteborg har så länge någon kan minnas varit Sveriges ledande industristad. Vårt välstånd har alstrats 

och byggts genom industriell tillverkning. Västsveriges långa och rika industrihistoria har gett Sverige 

en framskjuten internationell position som exportnation. Den göteborgska industrin och stadens 

industriarbetare har byggt Sverige starkt och gett förutsättningar för framväxten av den moderna 

välfärdsstaten. Tillverkningsindustrin byter skepnad i takt med produktivitetsutveckling och teknisk 

innovation. Även om inte de stora varven längre finns kvar fortsätter annan industriell produktion – 

inte minst fordonsindustrin - att skapa arbetstillfällen, ekonomiskt värde och framtidstro.  

 

Den industriella utvecklingen präglar alla delar av staden; vid Skeppsbron grundandes Götaverken, vid 

Eriksberg tornar kranen över stadsdelen, Gamlestaden präglas av SKF och - runtom i landet - är 

Hisingen synonymt med Volvobolagen. Västsveriges industrihistoria är en del av vårt kulturarv, vår 

nutid och vår framtid – en del som behöver lyftas fram tydligare än idag. Det saknas en plats för 

kunskap om industrihistoria som samlar och levandegör Västsveriges långa och rika historia som nav 

för svensk industri, som påminner om det arbete som utförts och som uppmärksammar alla de 

mänskliga insatser som gjort Göteborg till den stad vi är idag.  

Den ideella föreningen V.I.C, Västsvenskt Industrihistoriskt Center, bedriver sedan flera år ett arbete 

för att möjliggöra inrättandet av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg. Till föreningen är 

flera namnkunniga personer knutna: personer som representerar olika delar av den västsvenska 

industrin som bidragit till Göteborgs utveckling och välfärd. Det finns redan idag ett brett stöd från 

näringslivet och Västra Götalandsregionen för att medfinansiera ett center i Göteborg. Förslag till 

lämpliga lokaler på Lindholmen i samarbete med staden finns redan. 

 

Kommunstyrelsen   

  

  

Yrkande  
2021-05-25 
 

Demokraterna, Socialdemokraterna 
  



Vad som saknas är Göteborgs Stad själva. Det är dags att vi räcker upp handen och går i takt med 

näringsliv, region och all den kompetens som redan finns för att förverkliga idén om ett Västsvenskt 

Industrihistoriskt Center i Göteborg. Vi är övertygade om att alla partier i staden ser industrins enorma 

betydelse - historiskt, idag och framåt - för stadens och regionens utveckling, kompetens och 

gemensamma välfärd. Ett första steg från Göteborg sida kan nu vara att visa vilja och ta initiativ till att 

samordna alla redan existerande intressen för att hitta en lämplig gemensam finansieringsmodell och 

en möjlig placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg.   
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