
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. 
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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.   


