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Borås Stads remissyttrande över betänkandet
(SOU 2015:89) Ny Museipolitik
I anledning av remiss daterad 2015-11-26 avseende rubricerade betänkande inkommer
Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande
inhämtas Kulturnämnden.

Sammanfattning
Borås Stad ställer sig positiv till betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik och
antar Kulturnämndens synpunkter som sitt eget remissyttrande.
Kulturnämnden anför att delar av förslaget berör inte den kommunala verksamheten
mer än indirekt. Museiutredningen Ny Museipolitik (SOU2015:89) ger dock flera
goda förslag till utveckling av modern museiverksamhet inom både stat och kommun,
såsom att stärka principen om ”armlängds avstånd”, att ge museerna en ökad frihet
beträffande gallring av museisamlingar samt en ny stark museilag som slår fast museernas särställning som kunskapsinstitutioner. I ett internationellt perspektiv är museilagstiftning inget nytt och tillämpas exempelvis redan i grannländerna Danmark och
Finland, även om de inte är helt jämförbara.
Kulturnämnden ställer sig även mycket positiv till förslaget om alla museers
samverkan som innebär att administrativa hinder rivs för lån av museiföremål och där
samverkan kan leda till större kreativitet och bättre publik verksamhet. Förslaget
betonar ett icke-hierarkiskt arbetssätt där alla kan bidra efter förmåga oavsett om
verksamheterna är kommunala eller statliga. Syftet med samverkan är att alla i hela
landet ska få tillgång till så bra museiverksamhet som möjligt. Ur ett användarperspektiv är det ofta ointressant vilken institution som äger ett föremål.
Samlingar som finansieras av allmänna medel är att betrakta som gemensam egendom
och bör därför komma alla till dels så enkelt som möjligt. Kulturnämnden noterar
med intresse det som betänkandet resonerar kring avtal mellan statliga museer och
andra museer som pekats ut som särskilt angelägna för staten att stödja. Detta ingår
inte i utredningens mandat att lägga förslag på men kan vara en möjlighet för museer
med särskilda ämneskompetenser som kan vara unika i landet.
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