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Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta 
förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt 
centrum  
Motionen 
Björn Tidland (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att ge kulturnämnden 
och berörda bolag i uppdrag att återuppta förstudien om ett Varvs- och Industrihistoriskt 
centrum genom att Higab AB och Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att göra en 
fördjupad förstudie enligt följande förutsättningar:   

Byggnaden ska ha ett spektakulärt utseende som tar upp sjöfarts, varvs och industrins 
tidstypiska identitet. Centret ska vara ett upplevelsecenter i världsklass, som kan locka 
många målgrupper även den breda turismen från hela världen med placering på Norra 
Älvstranden, nära kajkanten och den maritima miljön. 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2018 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. Motionären menar att det som skulle bli ett 
storslaget museum mynnade ut i ett fjärrmagasin någonstans i periferin i och med detta 
beslut. 

Motionären framhåller att 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 och denna historia är värd att 
berättas och levandegöra.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till Higab AB, Älvstranden Utveckling AB och 
kulturnämnden. Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 

Higab AB Avstår från att ta ställning 
till förslaget. 

Higabs roll i förstudier utgår 
från de uppdrag som bolaget får 
från lokalsekretariatet därför tar 
Higab i detta läge inte ställning 
till huruvida bolagets uppdrag 
ska omformuleras eller ej.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-26 
Diarienummer 1241/19 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Älvstranden 
Utveckling AB 

Ej styrelsebehandlad VD-
skrivelse 

Anser att ett eventuellt uppdrag 
utifrån förslaget bör ges till 
kulturnämnden. 

Ett antal punkter behöver 
klargöras så som exempelvis 
möjlighet till investering, 
finansiering, affärsmodell som 
visar på kalkyl över 25 år och 
omvärldsanalys som belyser 
liknande projekts framdrift. 

Kulturnämnden Avstyrker och översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yttrande S 

Yttrande D 

Omröstning 

Göteborgs varvs- och 
industrihistoria är områden som 
lyfts fram bland annat inom 
ramen för stadens 
museiverksamhet. 
Förutsättningarna för att   
genomföra och driva ett center 
saknas i dagsläget och att det 
finns utmaningar i att både klara 
redan utpekade verksamheter 
och prioriterade 
utvecklingsprojekt då resurserna 
bedöms vara begränsade. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kulturförvaltningens bedömning är att då resurserna är starkt begränsade så kan 
ytterligare ett projekt utmana möjligheterna att genomföra pågående förstudie nya 
magasin och om- och tillbyggnad Göteborgs konstmuseum samt utvecklingsprojekt om 
och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet. Givet det ekonomiska läge som Göteborgs 
Stad befinner sig i behöver prioritering göras. Att realisera ett varvs- och 
industrihistoriskt centrum bedöms kräva betydande resurser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Higab AB framför att det troligen inte är lämpligt att lägga denna typen av samlingar i ett 
läge där man har en stor exponering och risk för intrång av vatten. Vidare lyfter bolaget 
att placering i ett gammalt varvsområde kan vara behäftat med stora miljöbelastningar 
som behöver omhändertas vid ett genomförande. 

Bedömning ur social dimension 
Kulturnämnden framför att ett antal omfattande förstudier och utvecklingsprojekt pågår 
för att säkerställa Göteborgs Stads museer för framtida generationer. Göteborgs Stads 
museer (Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och 
Sjöfartsmuseet Akvariet) ansvarar för en omfattande samling och där är Göteborgs 
industrihistoria inklusive varven 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 
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stadsrummet. Ett antal omfattande förstudier och utvecklingsprojekt pågår redan idag för 
att säkerställa verksamheterna för framtida generationer. 

Kulturnämnden konstaterar också att Göteborgs Stads samlingar inryms idag i inte 
ändamålsenliga lokaler. En prioritering av att säkerställa bevarandet av dessa är 
nödvändigt. 

 

 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Higab AB:s handlingar 
3. Älvstranden Utveckling AB:s handlingar 
4. Kulturnämndens handlingar 
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Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta 
förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt 
centrum 
 

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. 

 
1 http://viccenter.se/wp-content/uploads/2019/04/2.4-Förstudie-VIC-Varvs-och-Industrihistoriskt-

Center-.pdf 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 207 
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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. 

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. 

1. 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. ” 

 

Björn Tidland (SD) 

 

 



 

 

Utdrag ur protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde för Higab AB  
2020-03-06 
 
 
 
 
Kicki Johanson 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Sundberg Lars Nordin 
Mötesordförande Justeringsman 

§ 11  Remissvar – Motion av Björn  Tidland (SD) om att återuppta förstudien om ett 
varvs- och industrihistoriskt centrum 

 

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling. 
 
Styrelsen beslutade   
1. Styrelsen för Higab AB avstår från att ta ställning till förslagen. 
2. Punkten justeras omedelbart. 



2020-03-06 
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Beslutsunderlag Handläggare: Fredrik Davidsson 

Utfärdat: 2020-02-28 Telefon: 031-368 53 85 

 E-post: fredrik.davidsson@higab.se 

 

 

Remissvar -  Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta 
förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum 

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB 
1. Styrelsen för Higab AB avstår från att ta ställning till förslagen. 

2. Punkten justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion avseende att återuppta förstudien om ett 
varvs- och industrihistoriskt centrum.  

Higab har tidigare deltagit i den förstudien som har handlat om ett uppföra en 
gemensam byggnad för samlingar och magasin för kulturförvaltningen i Göteborgs Stad 
och Riksarkivet i ett uppdrag från Lokalsekretariatet. 

Higab har idag ett nytt uppdrag från Lokalsekretariatet och kulturförvaltningen som 
handlar om att uppföra en magasinsbyggnad för kulturförvaltningen och dess samlingar. 
De magasinsbehov som förelåg tidigare kommer att omhändertas i det pågående 
arbetet dock utan att skapa visningsbara magasin. 

Då Higabs roll i förstudier utgår från de uppdrag som vi får från Lokalsekretariatet så tar 
vi i detta läge inte ställning till huruvida vårt uppdrag ska omformuleras eller ej. 

Den synpunkt som vi dock kan ha är att det troligen inte är lämpligt att lägga denna 
typen av samlingar i ett läge där man har en stor exponering och risk för intrång av 
vatten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om förslaget skulle genomföras innebär det att kostnader för förstudier i projektet ökar 
vilket leder till en ökad hyreskostnad för kunden. Placering nära kajkanten innebär 
troligen väsentligt högre exploateringskostnader än andra lokaliseringsalternativ. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Placering i ett gammalt varvsområde kan vara behäftat med stora miljöbelastningar som 
behöver omhändertas. 

Bedömning ur social dimension 
- 

 
Expediering 
Stadsledningskontoret  
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Yttrande till kommunstyrelsen angående 
motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta 
förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt 
centrum 

§ 43, 1067/19 
 

Beslut 
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden avstyrker motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta 

förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-29. 

Yttrande från (S) 2020-02-24 enligt bilaga 2 till protokollet.   

Yttrande från (D) 2020-02-24 enligt bilaga 3 till protokollet.   

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag: 

• Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till motionen. 

• Mariya Voyvodova (S) och Kristina Tharing (M) yrkar bifall till förvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

• Irène Sjöberg-Lundin (D) yrkar för (D) bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet från Jörgen Fogelklou (SD) samt 

yrkandet från Mariya Voyvodova (S) med flera under proposition och finner att nämnden 

bifaller yrkandet från Mariya Voyvodova (S) med flera.    

Omröstning begärs.   

Propositionsordning  
Förslagen propositionsordning ”Ja för bifall till yrkandet från Mariya Voyvodova (S) med 

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

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-02-24 



 

 

Kultur 
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Omröstning 
Mariya Voyvodova (S), Irène Sjöberg-Lundin (D), Lars-Olof Karlsson (MP), Admir 

Ramadanovic (S), Anna Ekborg (KD), Anders Vedin (D), Maja Bentzer (V), andre vice 

ordförande Grith Fjeldmose (V), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) och 

ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) röstar Ja.  

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej. 

Med röstsiffrorna 10 Ja mot 1 Nej har kulturnämnden bifallit yrkandet från Mariya 

Voyvodova (S) med flera.    

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.  

 

Dag för justering 

2020-03-02 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Maria Bursell 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Björn Tidland (SD) om att återuppta 
förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt 
centrum  

Förslag till beslut 

I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden avstyrker motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta 

förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har översänt motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta förstudien 

om ett varvs- och industrihistoriskt centrum till kulturnämnden för besvarande. 

Kulturnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-03-06. 

Göteborgs varvs- och industrihistoria är ett viktigt kulturarv lokalt, regionalt och 

nationellt. Kulturförvaltningens bedömning är emellertid att varvs- och industrihistoria är 

områden som lyfts fram bland annat inom ramen för stadens museiverksamhet, att 

förutsättningarna för att genomföra och driva ett center saknas i dagsläget och att det 

finns utmaningar i att både klara redan utpekade verksamheter och prioriterade 

utvecklingsprojekt då resurserna bedöms vara begränsade.  

Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden avstyrker motionen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett antal omfattande förstudier och utvecklingsprojekt pågår för att säkerställa Göteborgs 

Stads museer för framtida generationer. Idag bedrivs dessa institutioner med hög 

självfinansieringsgrad. Att skapa ytterligare en publikverksamhet är förenat med stora 

ekonomiska utmaningar. Hyra, personal, underhåll, säkerhet och verksamhetsmedel krävs 

vilket är något som befintliga kulturhistoriska verksamheter redan idag har utmaningar att 

säkerställa.  

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-29 

Diarienummer 1067/19 

 

Britta Söderqvist 

Telefon: 031-368 36 85 

E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se  

Maria Bursell 

Telefon: 031-368 36 84 

E-post: maria.bursell@kultur.goteborg.se  
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Barnperspektivet, mångfaldsperspektivet, 
jämställdhetsperspektivet och miljöperspektivet 

Göteborgs stads museer (Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska 

museet och Sjöfartsmuseet Akvariet) ansvarar för en omfattande samling och där är 

Göteborgs industrihistoria inklusive varven 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. Ett antal omfattande förstudier och utvecklingsprojekt 

pågår redan idag för att säkerställa verksamheterna för framtida generationer. 

Omvärldsperspektivet 

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv.  

Bilaga 

Motion av Björn Tidland (SD) angående att återuppta förstudien om ett varvs- och 

industrihistoriskt centrum. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen.  
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Ärendet 

Kommunstyrelsen har översänt motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta förstudien 

om ett varvs- och industrihistoriskt centrum till kulturnämnden, Higab AB och 

Älvstranden utveckling AB för besvarande.  

Kulturnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-03-06.  

Beskrivning av ärendet 

Motionären redogör för att det har gjorts flera förstudier om omfattning och placering av 

ett varvs- och industricentrum i Göteborg. På kommunfullmäktige 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. Arbetet med ett Varvs- och Industrihistoriskt Center (V.I.C.) fortsätter dock 

genom en ideell förening som har gjort en förstudie. 

Motionären föreslår att kulturnämnden och berörda bolag får i uppdrag att återuppta 

förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum med följande upplägg: 

1. 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. 

Göteborg stads museiverksamhet bevarar och lyfter fram 
varvs- och industrihistorien 

Göteborgs stads museer (Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska 

museet och Sjöfartsmuseet Akvariet) ansvarar för den aktiva förvaltningen av Göteborgs 

Stads dryga 1,2 miljoner föremål och 3,5–4 miljoner arkivalier, varav 2 miljoner är 

fotografier. Göteborgs industrihistoria inklusive varven är väl representerade i stadens 

samlingar. 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. På Göteborgs stadsmuseum 

utvecklas just nu en helt ny basutställning om 1900-talets Göteborg där varvs- och 

industrihistoria är en del av berättelsen. Sjöfartsmuseet Akvariet genomför en om- och 

tillbyggnad som beräknas vara klar under 2022 där Göteborgs maritima historia kommer 

att lyftas inklusive varvs- och industrihistorien. Samlingarna rymmer långt mer än vad 

som kan visas. Men genom en aktiv samlingsförvaltning så tillgängliggörs material 

löpande via samlingsdatabasen, i nya utställningar och aktiviteter.  

Att driva publika kulturarvsinstitutioner är förknippat med 
stora omkostnader 

Göteborgs Stad har huvudmannaskapet för Sveriges största kommunala 

museiorganisation. Ett antal omfattande förstudier och utvecklingsprojekt pågår för att 
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säkerställa verksamheterna för framtida generationer. Idag bedrivs dessa institutioner med 

hög självfinansieringsgrad. Att skapa ytterligare en publikverksamhet är förenat med 

stora ekonomiska utmaningar. Hyra, personal, underhåll, säkerhet och verksamhetsmedel 

krävs vilket är något som befintliga kulturhistoriska verksamheter redan idag har 

utmaningar att säkerställa.  

De statliga parter som uppges i motionen som möjliga medfinansiärer för ett varvs- och 

industrihistoriskt centrum är redan idag samarbetsparter till staden. Kulturförvaltningen 

erfar att de har små eller i flera fall inga möjligheter, då det ligger utanför deras uppdrag, 

att medverka till finansiering.  

Givet det ekonomiska läge som Göteborgs Stad befinner sig i behöver prioritering göras. 

Att realisera ett varvs- och industrihistoriskt centrum kommer att kräva betydande 

resurser. Kulturförvaltningens bedömning är att då resurserna är starkt begränsade så kan 

ytterligare ett projekt utmana möjligheterna att genomföra pågående förstudie nya 

magasin och om- och tillbyggnad Göteborgs konstmuseum samt utvecklingsprojekt om- 

och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet.  

Göteborgs stads museisamlingar återfinns i dagsläget inte en 
säkerställd bevarandemiljö 

Göteborgs Stads samlingar inryms idag inte i ändamålsenliga lokaler. En prioritering av 

att säkerställa bevarandet av dessa är nödvändigt. Inga av de idag inhyrda lokalerna är 

anpassade för de aktiva samlingsförvaltningsarbete som krävs för att säkerställa 

samlingarna. Ett varvs- och industrihistoriskt centrum där också nämndens samlingar 

skulle kunna förvaras var inte förenlig då det bedömts som alltför kostsamt att anlägga 

magasin i ett publikt läge vid vattnet där både markarbete och exteriör arkitektur hade 

behövt prioriteras. Samlingarnas bevarande behövde ur ett såväl monetärt som 

kulturhistoriskt perspektiv prioriteras varför en ren magasinslösning utanför stadskärnan 

bedöms vara angeläget.  

Ändamålsenliga magasin är också den viktigaste förutsättningen för att bedriva bred och 

tillgänglig publik verksamhet. Om samlingarna kan tas väl hand kan också kunskapen om 

dessa tillgängliggöras bättre i utställningar och aktiviteter. Detta är definitionen av aktiv 

samlingsförvaltning, som sedan 2017 finns fastställd i museilag.  

Higab och kulturförvaltningens förstudie av en magasinslösning för stadens samlingar 

pågår och kommer att presenteras i respektive styrelse och nämnd under april 2020 för att 

sedan hemställas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

Förvaltningens bedömning och förslag 

Göteborgs varvs- och industrihistoria är ett viktigt kulturarv lokalt, regionalt och 

nationellt. Kulturförvaltningens bedömning är emellertid att varvs- och industrihistoria är 

områden som lyfts fram bland annat inom ramen för stadens museiverksamhet, att 

förutsättningarna för att genomföra och driva ett center saknas i dagsläget och att det 

finns utmaningar i att både klara redan utpekade verksamheter och prioriterade 

utvecklingsprojekt då resurserna bedöms vara begränsade.  

Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden ska avstyrker motionen. 
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Yttrande (S) 
Kulturnämnden 

                                   Ärende 11 
2020-02-24 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta 
förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum  

Göteborg är en stad vars utveckling präglats av varvs- och industrihistoria. Göteborg är också 
arbetarnas stad. Om man tittar på stadens snart 400-åriga historia så finns det nog inte någon 
verksamhetsgren som betytt så mycket för stadens utveckling som varven. Varvens och 
industrins utveckling har gått hand i hand med arbetarrörelsens utveckling. Löntagarnas 
förbättrade villkor kan ses i samband med denna utveckling. Invandringen har varit en 
förutsättning för varvens och industrins framväxt i Göteborg.  

Socialdemokraterna i Göteborg har sedan flera år drivit idén om ett centrum i Göteborg präglat 
av varvs- och industrihistoria byggt för att bevara, vårda och tillgängliggöra göteborgarnas 
varvshistoria så att allmänheten ges goda möjligheter att ta del av sitt kulturarv. 
Socialdemokraterna har också ett kongressbeslut att förverkliga idén. En förstudie påbörjades 
redan 2012 med målet att skapa visningsbara magasin med ett Varvs- och industrihistoriskt 
centrum där tanken var att samla Stadsmuseets, Sjöfartsmuseets, Röhsskas och Riksarkivets 
föremål och arkiv. Under förra mandatperioden intensifierade vi ytterligare arbetet. Ett flertal 
möten ägde rum med olika intressenter såsom föreningar, Riksarkivet, näringslivet och Västra 
Götalandsregionen. Kulturnämnden beslutade att hemställa till kommunstyrelsen att i 
samarbete med Riksarkivet fatta ett principbeslut avseende nybyggnation av ett varvs- och 
industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin för arkiv och samlingar. Kort innan 
beslutet i kommunfullmäktige 2018 Riksarkivet drog sig ur projektet och bestämde sig att gå 
vidare på egen hand med att lösa sitt lokalbehov. Det var givetvis olyckligt. Göteborgs 
kommunfullmäktige beslutade enhälligt att istället gå vidare med en renodlad fjärrmagasin för 
att lösa det akuta behovet av långsiktiga förvaringslösningar för museernas föremål, samlingar 
och arkiv. Dessutom ställer museilagen som trädde i kraft i augusti 2017 höga krav på vår 
samlingsförvaltning. En förstudie för nya magasin håller på att arbetas fram och ett förslag 
kommer att hemställas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under året. 

Vi socialdemokrater stänger inte dörren för ett framtida varvs- och industrihistoriskt center. 
Men i nuläget är det inte ekonomiskt försvarbart att prioritera ett nytt utbyggnadsprojekt. För 
oss är det viktigare att få till stånd en långsiktig hållbar magasinlösning för de dryga 1 miljon 
föremål som förvaras i stadens museer. Dessutom står Staden inför omfattande investeringar 
för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs Konstmuseum och 
lokaliseringen av Göteborgs Konsthall. 

Med hänvisning till ovanstående avstyrker vi motionen enligt förvaltningens förslag.        



Yttrande från D Ärende 11 

Yttrande gällande motion från Björn Tidland  SD 
Ärende 11 om att återuppta förstudie om ett Varvs- och industrihistoriskt 
Centrum 
En strålande ide, men inte NU! 
Med den begränsade budget som nu råder finns inte ekonomiskt utrymme för detta. 
Men förhoppningsvis i en framtid.... 
 
D avstyrker motionen enligt förvaltningens förslag 
 
Demokraterna 
 


	Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum
	Motionen
	Remissinstanser
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor:

	bil.pdf
	Motionen
	Higab PU
	Higab TU
	Älvstranden Utveckling remissvar Varvshistoriskt museum
	KN PU
	KN TU
	KN Yttrande S
	KN Yttrande D


