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Växjö kommuns yttrande över Kulturdepartementets
remiss av betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89)
Delegeringsbeslut enligt delegation från Kommunstyrelsen.
Beslut
Växjö kommun lämnar följande yttrande över betänkandet Ny Museipolitik
(SOU 2015:89):
De huvudsakliga förslagen för den nya inriktningen är två: utredningen
föreslår att en museilag (Museilagen) införs med syfte att reglera
verksamheten vid landets allmänna museer, samt att en ny myndighet,
Myndigheten för museer och utställningar, med uppgift att både följa upp,
dela ut bidrag och inspirera till hög kvalitet på museerna tillskapas.
Växjö kommun ställer sig positiv till förslaget till en ny museilag som slår
fast museernas huvudsakliga ändamål och verksamhetsområden.
Museiinstitutionernas fria ställning är en omistlig del av vårt demokratiska
samhälle. De ska vara fria att genomföra de utställningar de själva vill utan
inblandning från politiken. En museilag kommer att stärka museerna roll och
ställning i samhället som självständiga kunskapsinstitutioner.
Växjö kommun ställer sig vidare positiv till förslaget om en ny myndighet
för museer och utställningar. Myndigheten ska bl.a. fördela bidrag till
museerna och bedriva omvärldsbevakning, samt ansvara för museistatistiken
och tillsätta grupper av sakkunniga som kvalitetsgranskar centralmuseerna.
Växjö kommun anser att en ny museimyndighet har goda förutsättningar att
kunna utveckla och stärka funktionen av kunskapsöverföring, fortbildning,
utbildning och omvärldsbevakning på ett mer samlat och övertygande sätt än
tidigare. Den nya myndigheten skulle med fördel också kunna
decentraliseras och ge statliga uppdrag och ansvar till regionala museer för
att ansvara över ett speciellt profilområde. Viktigt att museimyndigheten ses
som en motsvarighet till bibliotekslagen och därmed fungerar som en
riktningsgivare snarare än en lag som i alltför stor utsträckning påverkar det
kommunala självstyret. Även om Växjö kommun i sin helhet ställer sig
positiv till utredningens förslag efterfrågas ett förtydligande och utvecklande
resonemang kring den nya museilagen i relation till regionala styrdokument
och strategier, och inte minst samverkansmodellen. Den nya lagen behöver
också anpassas till samtida förhållanden då en del museer har i sin
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ägarformer tydliga ägardirektiv. Hur kan olika perspektiv samspela och bidra
till en kvalitativ utveckling?
Ett nytt statsbidrag för samverkansprojekt mellan museer på totalt 28
miljoner är ett positivt initiativ, men de finansiella resurserna är i underkant
sett till ambitionen om högkvalitativa och nydanande projekt.
Utredningen föreslår att den nya myndigheten ska organisera ett
kvalitetsdrivande system med kollegial granskning (peer review) av
museernas verksamhet. Växjö kommun stödjer även det förslaget.
Utredningen vill även ge museerna rätten att gallra i sina egna samlingar.
Växjö kommun anser att det är angeläget att genomföra och modernisera
regeländringar inom området och bedriva en mer målmedveten och aktiv
insamlings och gallringspraktik. När det gäller gallring är det viktigt att det
sker utifrån tydliga riktlinjer.
Växjö kommun delar uppfattningen att museerna och deras samlingar är
betydelsefulla som en del av forskningens infrastruktur och som arenor för
universitetens forskare.
Det är viktigt att forskning utförs av personer med adekvat utbildning.
Därför bör kompetensen höjas genom att stärka forskningsresurser till
museer. Fler disputerade vid museer och mer samverkan mellan närliggande
lärosäten kan bidra till högre kvalitet och mer forskningsanslag.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Kulturdepartementets
remiss av betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89). Departementet
önskar svar senast 17 mars 2016.
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden

Bo Frank
Kommunstyrelsens ordförande
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