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Remissvar avseende Museiutredningen – Ny museipolitik
Förslag till beslut
att anta förslaget till remissvar.
Sammanfattning
Utredningens uppdrag gäller en översyn av de statliga museernas uppdrag och struktur, i
utredningen föreslås en ny inriktning för den statliga museipolitiken.
Karlshamns kommun har tagit del av Museiutredningens betänkande, SOU 2015:89, och är
i stort överens med utredningens slutsatser.
Särskilt utredningens punkt 10.3.7 som rör sig om konklusioner kring de statliga museernas ansvar att nå hela landet tycks vara intressant och av betydelse. De gemensamt finansierade museerna bör ha ett särskilt ansvar att tillgängliggöra sin verksamhet för människor
i hela landet. Att ett större ansvar åläggs de statliga institutionerna är rimligt. Museernas
utställningar och förmedlingsarbete bör vara något man som invånare i Sverige kan ta del
av på ett vardagligt eller nästintill vardagligt sätt. På så vis kan de statliga museerna också
bidra till att avstånden mellan storstäderna och det övriga landet minskas.
Den digitala utvecklingen har bidragit till att det nu finns en rejäl och prisvärd möjlighet att
låta hela befolkningen ta del av den kunskap och de samlingar som museerna har. Det är
också en stor pedagogisk uppgift i att inte bara se till att denna vetskap förmedlas digitalt.
Samtidigt finns en utmaning i att förmedla att möjligheten finns i helheten, att museernas
hemsidor är mer än information om öppettider och caféets meny. Den digitala teknologin
kan dock aldrig ersätta den konkreta och multi-sensoriska upplevelsen som ett besök i det
fysiska museet erbjuder och det ligger ett stort arbete i att skapa möjligheter för alla.
Karlshamns kommun ser fram emot den vidare utvecklingen i denna viktiga fråga.
Bakgrund
Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01) tillsattes i januari 2014 med uppdrag att genomföra ”en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur
och regeringens styrning av dem”. I betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015: 89) analyseras den statliga museipolitikens framväxt, vilka samhällsförändringar som påverkat museerna och vilka trender som kan vara av betydelse framöver. Karlshamns kommun är remissinstans. Remissvar ska lämnas senast den 17 mars 2016.
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Utredningen föreslår bland annat en ny museilag, som ska uttrycka museernas grundläggande uppdrag. I lagen ska det slås fast att museernas fria förmedling av kunskap och upplevelser inte får inskränkas samt att museerna har ett eget ansvar för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien. I lagen föreslås även bestämmelser om sådant
som samförvaltning och samverkan i museisektorn. Lagen bör omfatta alla offentligt styrda
museer som har avlönad personal, på både statlig, regional och kommunal nivå. Den bör
inledas med en bestämmelse som anger att de allmänna museernas övergripande ändamål
är att bidra till det demokratiska samhällets utveckling. De statliga museernas ansvar för
att tillgängliggöra sin verksamhet i hela landet ska anges.
Ett nytt statsbidrag föreslås för samverkansprojekt mellan statliga och andra aktörer inom
museisektorn kring utställningar och annan publik verksamhet.
Utredningen föreslår en ny myndighet för att främja museiverksamhet av hög kvalitet. Med
utgångspunkt i den nya lagen ska denna följa upp verksamhet och fördela bidrag inom museisektorn. Den nya museimyndigheten ska ersätta Riksutställningar, vilket skulle frigöra
medel för bidrag till samverkansprojekt (28 mkr) samt finansiering av den nya museimyndigheten (ca 20 mkr.)
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 Remiss av Betänkande (SOU 215:89) Ny Museipolitik, Kulturdepartementet
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