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Betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)
Ku2015/02515/KL
Sammanfattning
Länsstyrelsen ser positivt på att Myndigheten för museer och utställningar inrättas
och dess uppdrag att hålla samman museerna. Vi har heller inget att erinra om att
myndigheten Riksutställningar avvecklas.
Att det skapas en särskild museilag är angeläget då museer med olika huvudmän
har helt olika förutsättningar för såväl verksamheten som möjlighet till
samverkan. Museernas fria ställning och kompetens måste tas till vara.
Länsstyrelsen saknar en del i utredningen som berör hur länsstyrelsernas kommer
i kontakt med museerna vid upphandling, bidrag och samverkan. Den nya
myndigheten eller lagen belyser inte hur uppdragsverksamheten ska hanteras och
förhålla sig till museerna som kunskapsinstitution och den problematik som kan
uppstå mellan de olika rollerna.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot den föreslagna ändringen i 2 kap 17 §
kulturmiljölagen (1988:950).

Bedömningar och förslag
Sedan flera år finns en utveckling där kulturmiljövården i allt större grad bryts ur
den traditionella museiverksamheten för att istället bedrivas i annan form. Det
gäller dels den självfinansierade uppdragsverksamheten som flera museer har och
som i huvudsak rör arkeologiska eller byggnadsantikvariska uppdrag men också
samverkan mellan länsstyrelsen och museerna.
Flera museer svarar på anbud och erbjuder sina tjänster i konkurrens med den
privata marknaden samtidigt som de representerar en kunskapsinstitution dit
många vänder sig för att få råd. Dessa dubbla roller är problematiska och behöver
hanteras antingen av den nya myndigheten eller genom den nya lagen.
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Museerna ansöker årligen om projektbidrag och länsstyrelsen arbetar strategiskt
genom att styra dessa bidrag så att projekten uppfyller de nationella
kulturmiljömålen. Dessa bidrag har stor betydelse för flera museer inte minst
ekonomiskt.
Länsstyrelsen vill också lyfta fram museernas betydelse för besöksnäringen.
Kultur- och naturupplevelser är viktiga besöksanledningar för Sverigeresenären; i
Stockholms län är museerna en viktig del i stadens attraktivitet. I många städer är
de regionala museerna givna målpunkter för besökare utifrån.
Länsstyrelsen ser positivt på det breddade samordningsuppdrag som den nya
myndigheten ska driva. Det ger större möjlighet till gemensamma satsningar, en
bredare omvärldsanalys och fokus på de utmaningar som kan ge en vidgad och
fördjupad kunskap och ligga till grund för framtida ställningstaganden som
utvecklar museerna. Det är angeläget att myndigheten följer effekten av
museernas arbete för att kunna ge vägledning. Museerna är en viktig aktör i den
allt snabbare samhällsutvecklingen vad gäller att skapa förståelse och kunskap om
dåtid och nutid.
De statliga museerna ska inte bara ha mandat att införliva utan också att avyttra
föremål. Uppdraget för den nya myndigheten kan ytterligare breddas för att avse
samordning kring gallring av föremål och riktlinjer för dessa samt se till att
kompetensen finns.
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Magdalena Bosson.
I den slutliga handläggningen har även deltagit förvaltningsdirektör Åsa
Ryding, tillväxtdirektör Karina Uddén, samhällsbyggnadsdirektör Patrik
Åhnberg samt enhetschef Louise Schlyter, föredragande.
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