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Motion upprustning av kulturhistoriska miljöer
Sverigedemokraterna vill värna om vår nationella och regionala kulturmiljö.
Enligt Riksantikvarieämbetets definition är kulturmiljö ”hela den miljö som har formats av
oss människor genom tiderna”. Riksantikvarieämbetet betonar att kulturarvet ska bevaras,
brukas och utvecklas.
Region Halland är föregångsregion på området. Man har inrättat ett diplom för god
byggnadsvård där man varje år utser en eller flera personer eller företag som gjort särskilda
insatser för att främja kulturmiljövården i Halland och som för det tilldelas Hallands
Museiförenings diplom för god byggnadsvård.
Västra Götalandsregionen är rikt på kulturhistoriska byggnadsmiljöer som är värdefulla för
såväl vår egen förankring i det förflutna som för regionens framtida attraktivitet. I vårt
landskap finns också många fornlämningar, ofta belägna på natursköna och besöksvärda
platser som bär på en spännande historia.
Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att vårt kulturarv bevaras, brukas och utvecklas.
Detta kan med fördel ske i samarbete med Länsstyrelsen, kommunerna och invånarna själva.
Det sistnämnda skulle kunna ske inom ramen för arbetsmarknadspolitiskt samarbete där
arbetslösa snickare och byggnadsarbetare skulle kunna få sysselsättning.
Dels skulle individerna själva slippa vara sysslolösa och dels skulle de utföra meningsfullt
arbete som kommer samhället till del. De skulle kunna kontrakteras under en tidsbestämd
period och uppstår möjlighet till arbete på arbetsmarknaden under tiden de är kontrakterade
prioriteras en egen anställning.
Även själva byggnaderna räddas för eftervärlden och kan visas för kommande generationer
samtidigt som gamla hantverkstraditioner hålls vid liv.
Ett exempel är det gamla tullhuset i Borås som kommunen inköpt av kommunen 2008. Huset
har bäring långt tillbaka i stadens historia.
Borås grundades av kung Gustav II Adolf år 1621,mestadels för att legalisera en
riksomfattande gårdfarihandel och för att Kronan skulle få skatteintäkter från de så kallade
knallarnas försäljning. De sålde nämligen varor som inte hade förtullats någonstans.
Byggnaden vid Göteborgsvägen uppfördes under slutet av 1700-talet och användes under
1800-talet som tullstuga och har troligen givit namn åt stadsdelen Tullen i Borås.

Byggnadsvård är viktigt men även äldre vandringsleder, ridvägar m.m. är viktiga att
underhålla eller i vissa fall återskapa. Allt ska syfta till att åskådliggöra det svenska
kulturarvet och historian men som i flera fall också kan bidra till en ökad rörlighet på fritiden
och en ökad folkhälsa.

För att vi ska lyckas med projektet måste vi:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
• vårda, tillgängliggöra och vidareutveckla kulturarvet

Mot bakgrund av ovan nämnda föreslår Sverigedemokraterna:
Att Västra Götalandsregionen utreder och ger ett förslag för beslut på hur man kan skapa en
sammanhållen organisation för att verka för att restaurera byggnader och andra
kulturhistoriskt intressanta objekt.
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