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YTTRANDE ÖVER REMISS AV BETÄNKANDET NY MUSEIPOLITIK
Kulturdepartementet har överlämnat betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) till
Landstinget Västmanland för yttrande.
Sammanfattning
Landstinget Västmanlands arbete med kultur utgår från den regionala kulturplanen
”En livskraftig region, Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län” som
Landstingsfullmäktige antog i juni 2014.
Västmanlands läns museum (Länsmuseet) är en del av landstingets förvaltning och
lyder under landstingsstyrelsen.
Landstinget är positiv till att museipolitiken delvis får en ny inriktning som är
tydligare än idag och tycker det är viktigt med museernas självständiga ställning som
kunskapsinstitutioner i förhållande till den politiska beslutsnivån. En museilag kan
därför bli betydelsefull för de allmänna museerna i Sverige.
Landstinget anser att samverkansmodellen är väl fungerande tillsammans med
Statens Kulturråd och ser därför inte behovet av en ytterligare en ny nationell
myndighet.
Nedan kommenteras de delar som Landstinget Västmanland har synpunkter på.
Landstinget Västmanlands synpunkter
10.2 Ny inriktning för museipolitiken
Landstinget ser positivt på att museipolitiken delvis får en ny inriktning som är
tydligare än idag. Det är viktigt med museernas självständiga ställning som
kunskapsinstitutioner. Landstinget har detta som princip för all regional
kulturverksamhet. Detta beskrivs i den regionala kulturplanen: ”En viktig princip är
Armlängds avstånd som innebär att den politiska nivån anger de ekonomiska och
juridiska ramarna samt beslutar om mål och inriktning för verksamheten.
Driftsfrågor överlåts åt förvaltningsorganisationen som har att beakta bl a den
konstnärliga friheten.”
10.3 En särskild museilag
Landstinget ser positivt på införandet av en museilag som slår fast de offentligt
styrda museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner. I Västmanland ska
länsmuseet fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet,
förmedla kunskap och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika
perspektiven på samtiden och framtiden i hela länet. Det är viktigt att museerna
arbetar med publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning.
Landstinget anser att det är av största vikt att utställningar och annan publik
verksamhet vid museerna i det allmänna museiväsendet ska vara tillgängliga för alla
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och anpassad till användarnas olika förutsättningar. I den regionala kulturplanen slås
fast att tillgänglighetsperspektivet ska integreras i all verksamhet. Ökad tillgänglighet
handlar om den demokratiska rätten för alla att röra sig fritt och verka i samhället –
utan diskriminering och utanförskap.
10.3.6 En aktiv samlingsförvaltning
Landstinget är positiv till de kommunala och regionala museernas möjligheter att
gallra arkeologiskt material (fornfynd) som överlåtits av staten.
10.3.7 Statliga museer ska nå hela landet
För landstinget är det viktigt att de centrala museerna ska verka för att nå ut i hela
landet.
10.3.8 Alla museer ska samverka
Att samverka mellan olika nivåer, nationellt, regionalt och lokalt inom museiväsendet
är av stor vikt. I linje med samverkansmodellen är det betydelsefullt att museerna
även samverkar med andra kulturella aktörer.
10.5 En ny myndighet för museifrågor
Landstinget är sedan 2012 med i samverkansmodellen och har Statens Kulturråd som
nationell part. Detta samarbete fungerar väl idag och kan utvecklas ytterligare. Det är
av stor vikt för landstinget att ha en nationell samarbetspart och inte flera nationella
aktörer inom kulturområdet. Landstinget ser inte några fördelar med att bilda en ny
myndighet för museifrågor. Kulturrådet fortsätter att ansvara för uppföljning,
fördelning av bidrag, utställningsgarantier och lyfta fram museiperspektivet på
nationell nivå med utgångspunkt från kultursamverkansmodellen.
Utanför kulturrådets uppdrag finns det dock ett stort behov av en samverkande
funktion för svenska museer. Riksutställningar arbetar idag med flera av de frågor
som tillgodoser de behov som museiutredningen lyfter fram. Istället för nerläggning
så kan Riksutställningar fortsätta och utveckla den stödjande rollen för de svenska
museerna. För de regionala museerna är det av särskild vikt att den nationella
samordnande myndigheten arbetar med omvärldbevakning, kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, insatser för kompetensutveckling och utbildning samt att aktivt
kunna stödja museerna i att utveckla och tillämpa nya lösningar avseende teknik och
gestaltning. Behov finns av att bredda Riksutställningars uppdrag. Museiutredningens
förslag har en tyngdpunkt på de centrala statliga museernas behov. Det finns därför
en risk att behoven hos regionala, kommunala och lokala museer inte tillgodoses.
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