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Yrkande angående – Motion av Rasmus 
Ragnarsson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) 
om att utreda införandet av en 
kulturarvsgaranti 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

1. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda 
införandet av en kulturarvsgaranti avslås. 

Yrkandet 
Socialdemokraterna vill att det svenska kulturarvet ska lyftas fram och synliggöras. För 
oss är det en grundläggande kulturpolitisk uppgift att göra tidigare kultur och konst 
närvarande och levande.  Vi motsätter oss dock ett införande av en garanti som vi menar 
ger fel styrsignal om värdet för unga att besöka och uppleva kulturarv. Det ska inte vara 
något som lärare ska ”checka av” och återrapportera, med ökad administration som följd, 
utan ska införlivas i undervisningen och uppmuntra till nyfikenhet och lust att lära mer 
om kulturarv. Risken är att det med SD:s förslag sätts en lägsta-nivå med ett angivet antal 
besök per läsår istället för att det kan bli många fler besök när drivkraften är nyfikenhet 
istället för en politiskt tvingande garanti.  

En garanti blir också överflödig sett till läroplanernas skrivningar om uppdragen för 
förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen att överföra och utveckla ett 
kulturarv och folkminne – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 
generation till nästa. Mycket av detta tillgodoses redan inom ramen för undervisningen, 
vilket vi påpekade i vårt tidigare avslagsyrkande på motionen.  

Där lyfte vi också behovet av reformer för att de som arbetar inom utbildningsområdet 
själva måste ha tillräcklig kunskap och ges reella möjligheter att infoga kulturarvet i 
undervisningen. För att det ska var möjligt krävs insatser för att förbättra 
lärarutbildningarna, språkkrav vid nyanställning och språklyft för anställda, att staden har 
goda anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö, och att personalen har tillräcklig tid att 
planera undervisningen och att minska onödig administration. 

Socialdemokraterna har lagt ett eget förslag i kommunstyrelsen om kulturarvet i form av 
byggnader och kulturmiljöer där vi ville att det lokala kulturarvet i Göteborg skulle 
synliggöras och göras mer lättillgängligt. Tyvärr röstades förslaget ned av de borgerliga 
partierna tillsammans med V och MP. Till skillnad från dem menar vi att mer behöver 
göras för att underlätta för barn och elever att besöka kulturhistoriska byggnader och 
intressanta kulturmiljöer i närområdet. I Göteborg befinner sig många barn och unga med 
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rötter i andra länder. För de som är nya i landet och i staden är det särskilt betydelsefullt 
att få ta del av kulturarvet och få tillgång till delade referensramar.  

Den så kallade kulturarvstrappa som Tierps kommun erbjuder sina elever är ett utmärkt 
exempel på hur kommunen aktivt lyfter fram sina platsspecifika kulturarv till glädje och 
gagn inte bara för elever i Tierp utan även för utsocknes besökare. Det blir ett 
synliggörande av platsens historia som har potential att överföra kunskap mellan 
generationer, bygga gemenskap och skapa stolthet. Människor från tidigare generationer 
som bidragit till att utveckla ett mer solidariskt samhälle, för ökad rättvisa och jämlikhet, 
är goda förebilder som kan inspirera oss som lever här idag. Kunskap om historiskt arv 
och om betydelsefulla platser kan stärka viljan att värna om vår gemensamma omgivning 
och miljö. Det bidrar också till att motverka samtidens alltför gällande individualism och 
kommersialism. 

För oss Socialdemokrater handlar det svenska och det lokala kulturarvet om kunskap och 
tradition, en känsla av samhörighet både med de som levt tidigare och med kommande 
generationer. Att öppna dörren till ett svenskt och göteborgskt kulturarv, för fler än de 
redan inbjudna och privilegierade, är helt i linje med den svenska folkbildningstradition 
som präglat den nationella kulturpolitiken under 1900-talet - en tradition som helt klart 
kan räknas till det svenska kulturarvet. Vi anser dock inte att en garanti är rätt form för att 
göra detta utan tror tvärtom att SD:s förslag riskerar bli kontraproduktivt.  
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