Skrivelse om att uppdra kommunstyrelsen att tillskriva statens
fastighetsverk och regeringen för att rädda Kronobergs slottsruin

I Växjö kommun öppnar vi varje sommar stolt upp Kronobergs slottsruin för invånare och
besökare. En välbesökt plats som efter sommaren kanske stänger för alltid. Bristen på underhåll
gör att slottsruinen riskerar stängas ner helt redan 2023. En stängning skulle vara förödande
och en stor besvikelse för de tusentals besökare som årligen tar sig till natursköna slottsområdet
vid Helgasjön. Det är Kronobergs slott som givit namn åt vår region och vårt län. Slottsruinen
och Dackes historiska roll för det svenska och småländska kulturarvet får inte falla i glömska.

Staten bär ansvaret för att underhålla det svenska kulturarvet, inte kommuner och regioner.
Anslaget till ansvarig myndighet Statens fastighetsverks (SFV) har kraftigt urholkats under flera
år. Det har omöjliggjort myndighetens förutsättningar att tillgodose det akuta
underhållsbehovet av vårt svenska kulturarv. Inför 2016 aviserade regeringen att anslaget för
kulturfastigheter skulle minska med drygt 40 procent. Dåvarande generaldirektören slog redan
då fast i årsredovisningen, att om det kraftigt kapade anslaget inte snabbt återgick till 2015 års
nivåer under de kommande åren, skulle fastighetsverkets förutsättningar att uppfylla sitt
uppdrag kraftigt begränsas.

För oss Växjöbor står det idag klart att SFV:s dåvarande generaldirektör dessvärre fick helt rätt.
Runt om i Sverige riskerar flertalet andra kulturhistoriskt viktiga platser att gå samma öde till
mötes om ingenting görs. Statens fastighetsverk måste ges ett tydligare uppdrag och ett
finansiellt anslag som är i proportion till det som förväntas av dem. Underfinansieringen av SFV
får inte fortsätta. Det innebär i förlängningen att kulturhistoriskt viktiga platser som Kronobergs
slottsruin förfaller och stängs för allmänheten.

Det påverkar inte bara fastigheter och besökare. Alla dessa besöksmål är av stor betydelse för
turismen, besöksnäringen och jobben i stort. En stängning innebär förlorade besökare, färre
antal övernattningar på campingar och hotell samt färre arbetstillfällen lokalt.
Med bakgrund av detta vill vi ge kommunstyrelsen i uppdrag:
•

•

Att tillskriva ansvarig myndighet och minister med hemställan om att ta sitt ansvar för
att säkerställa öppethållandet av Kronobergs slottsruin för invånare och besökare även i
framtiden.
Att reservera 10 miljoner kronor av innevarande års överskott för att påbörja
räddningen av Kronobergs slottsruin under förutsättning att staten tar sitt fulla ansvar.
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