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Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande med anledning av remiss av betänkandet (SOU
2015:89) Ny Museipolitik. Ku2015/02515/KL
Sammanfattning
Nacka kommun anser att det är viktigt att inte detaljreglera verksamheterna utan använda
en eventuell ny lagstiftning så att verksamheterna får en tydlig målstyrning med en effektiv
uppföljnings- och utvärderingssystematik, som i sin tur kan skapa en stabil och nytänkande
drift och utveckling av verksamheterna. Vidare ser Nacka kommun fram emot ett regelverk
som bidrar till en effektiv och nyskapande organisation, och som om möjligt minskar
administrationen hos offentligt finansierade verksamheter oavsett om de är statligt, regionalt
eller kommunalt finansierade. Nacka kommun noterar att förslaget till ny museilag, i viss
mån, kan komma att påverka det kommunala självstyret vilket inte vore önskvärt.
Nacka kommun avstyrker förslaget om ny museimyndighet.

Ärendet
En ny museilag skulle på ett tydligt sätt kunna möjliggöra ett större utrymme för museer,
oavsett om de har statlig, regional eller kommunal huvudman, att driva och utveckla
verksamheten på det sätt som huvudmannen bedömer vara bäst. Utrymmet för den egna
bedömningen förutsätter en reglering som inte detaljstyr verksamheterna, men där det
skapas tydliga ramar, målsättningar och en effektiv uppföljning och utvärdering för att
ständigt öka kvaliteten. För detta behövs inte nya myndigheter eller krångliga och
detaljstyrande lagar och regler.
Det är vidare bra att museernas roll som kunskapscentra lyfts fram på olika sätt i
betänkandet och det är viktigt att museernas roll bidrar till bildning i framtidens samhälle.
Men Nacka kommun förhåller sig frågande till om det behövs en ny lag för att kunna uppnå
den frågeställningen. Att därtill koppla möjligheten till ansökningar om ytterligare
statsbidrag, bidrar inte till en effektiv och nyskapande organisation, utan ökar om möjlig
administrationen hos offentligt finansierade verksamheter på statlig, regional eller
kommunal nivå.
Nacka kommun noterar att förslaget till en ny museilag, i viss mån, kan komma att påverka
det kommunala självstyret. I betänkandet anges i sammanhanget förtydliganden om
museernas fria ställning och ökande möjligheter till inlån, att gallra och att samverka med
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övriga museer i det s.k. allmänna museiväsendet som en eventuell lag skulle kunna inspirera
till. Denna påverkan ser inte Nacka kommun positivt på, då det i Nacka kommuns
perspektiv, de facto inte behövs lagregler i detalj för att uppnå dessa målsättningar och
möjligheter.
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