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Yttrande över SOU 2015:89, Ny museipolitik
(dnr Ku2015/02515/KL)
Allmänt
Region Halland har givits möjlighet att lämna yttrande avseende utredningen ”Ny
museipolitik”. Region Halland yttrar sig över de delar av utredningen som berör
regionens ansvarsområden.
Utredningen tar ett större och bredare grepp än tidigare utredningar och beskriver
tydligt historiken, behovet och förslaget för en ny inriktning avseende den statliga
museipolitiken.
Region Halland ställer sig bakom utredningens två huvudförslag, införandet av en
museilag samt införandet av en ny myndighet för museifrågor.
Synpunkter på förslagen
10.2 - 10.3 Förslag om ny inriktning och att slå fast museernas ställning i en
museilag
En museilag sätter ramarna för och pekar ut huvudriktningen för museernas
verksamhet. Region Halland ser också möjligheter för regionala huvudmän att
använda museilagen som utgångspunkt i direktiv och uppdrag till regionala museer.
Erfarenheten från bibliotekslagen visar också på att det finns ett viktigt signalvärde i
att museiverksamheten lagfästs.
En del av museerna inom det som utredningen kallar ”det allmänna museiväsendet”
är idag självbestämmande stiftelser. Region Halland menar att det behöver utredas
ytterligare om det blir konflikt mellan museilagen och stiftelselagen, samt utreda ifall
stiftelselagen behöver förändras så att stiftelser kan lyda under båda lagarna
samtidigt utan att konflikter mellan dem uppstår.
10:5 Förslag om att inrätta en ny myndighet för museifrågor
Region Halland ser positivt på att frågan om fördelning av statsbidrag till
försvarshistoriska museer och arbetslivsmuseer samlas i den föreslagna
myndigheten. Vår uppfattning är dock att det är angeläget att behålla den kompetens
och det omfattande nätverk som finns i nuvarande Sveriges Försvarshistoriska
museer.
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Det behöver utredas ytterligare vilka effekter en ny myndighet för museer och
utställningar kommer att få för inverkan på förhållandet mellan stat och region inom
ramen för kultursamverkansmodellen. Detta gäller även förhållandet mellan den nya
museimyndigheten och Kulturrådet.
Region Halland föreslår att en eventuell ny myndighet inte placeras i Stockholm. Vi
förordar istället att den lokaliseras till Halland.
Sverige har i dag tre stora funktionella arbetsmarknadsregioner där avståndet mellan
bostäder och arbetstillfällen är inom bekvämt pendlingsavstånd. Vid sidan av
Stockholm-Uppsala finns Västsverige och Göteborg samt Öresundsregionen, som
vardera omfattar över en miljon personer. Halland ligger mellan Malmö och
Göteborg, med motorväg, flygplats och utbyggd järnväg som garant för snabb
tillgänglighet.
Regionstyrelsens tillväxtutskott

Dag Hultefors
Ordförande tillväxtutskottet

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad . Besöksadress: Södra vägen 9 . Tfn: 035-13 48 00 . Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se . Org.nr: 232100-0115

