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Remissyttrande avseende
betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik
Statens fastighetsverk (SFV) har tagit del av utredningen och lämnar
nedanstående synpunkter och kommentarer.
Generellt
SFV har bl.a. i uppdrag att bevara, förvalta och utveckla statligt ägda
kulturhistoriska fastigheter. SFV är därmed hyresvärd åt ett stort antal
museer och är välbekant med de utmaningar museerna ställts inför de
senaste decennierna. Pågående samhällsförändringar, ökade säkerhets- och
tillgänglighetskrav, förändrad arbetsmiljölagstiftning samt
hållbarhetsperspektiv påverkar museernas verksamhet på många sätt, inte
minst genom ökade fysiska och tekniska krav på lokalerna vilket direkt
påverkar de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva effektiv och
ändamålsenlig verksamhet.
10.1 Historisk förändring men återkommande frågor;
Längtan efter ny publik
SFV håller inte med om att ”de museer som har specialbyggda äldre hus,
som i sig är kulturhistoriskt värdefulla, kan vara svåra att anpassa efter
dagens behov”. SFV har erfarenhet av att kunna utveckla fastigheterna och
att skapa goda funktionella och tekniska lösningar anpassade till
verksamheternas behov. SFV betraktar åtgärder för lokalanpassningar med
bl.a. förbättrad tillgänglighet som ett värdigt tillägg till kulturarvet från vår
tid och ett uttryck för en humanistisk och demokratisk människosyn. Arbetet
sker med metoder som medger ett avvägt samspel mellan nya tillägg, dess
kostnader och tillvaratagande av kulturvärdena.
10.2 Ny inriktning för museipolitiken
SFV instämmer med utredningens bedömning gällande behovet av en ny
inriktning för den statliga museipolitiken och tydligare utgångspunkter för
det allmännas stöd till museiverksamheterna. SFV saknar dock en analys av
hur den nya politiken påverkar verksamheternas ytbehov och anpassning av
lokaler. SFV deltar gärna i en vidare diskussion kring detta.
10.3 Slå fast museernas ställning i en lag
SFV är inte övertygat om behovet av den föreslagna lagstiftningen.
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10.5 Inrätta en ny myndighet för museifrågor
SFV välkomnar ansatsen till en mer konsekvent och bättre anpassad styrning
och uppföljning av verksamheten men är inte övertygat om utredningens
förslag att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för museer och
utställningar. SFV anser att myndigheten, i fall en myndighet ska inrättas,
bör ges ett bredare uppdrag med större ekonomisk ram som kan omfatta
även lokalförsörjningsfrågor.
I direktiven uttrycks att ”flertalet av de centrala museiverksamheterna står
inför likartade utmaningar när det gälller stödfunktioner som lokalförsörjning,
administration, upphandling och it-stöd. Även inom kärnverksamheterna
finns stora likheter i förutsättningarna. Att flera centralmuseer samordnar
likartade funktioner kan minska de administrativa kostnaderna. De skulle i
sin tur kunna öka fokus på kärnuppdraget och förbättra förutsättningarna för
regeringens strategiska styrning.” SFV vill i detta sammanhang peka på att
verksamhetslokaler och dess anpassning till dagens och framtidens krav
utgör en växande del av museernas kostnader. Upprustningsplanering,
fastighets- och verksamhetsutveckling och hyresförhandlingar bedrivs idag
enskilt av respektive verksamhet. Den nya myndighetens föreslagna uppdrag
kommer att skapa ett brett underlag för att kunna göra samlade
bedömningar och prioriteringar inom ytterligare områden såsom t.ex.
tillgänglighetsanpassningar, hållbarhetsfrågor, upphandlingar,
hyresförhandlingar, lokalutvecklingsprioriteringar m.m. Ett helhetsperspektiv
med långsiktiga finansieringsplaner och gemensamma prioriteringar öppnar
möjlighet till effektivare satsningar som därmed kan bidra till att frigöra
medel för kärnverksamheten.
10.6 Se över instruktioner och styrdokument
SFV anser att utredningens förslag om att se över instruktioner och
styrdokument samt att ta fram vissa specificerade strategidokument bidrar
till att skapa en bra grund för översikt och samarbete med andra
myndigheter.
I beredningen av ärendet har Tomas Gustavsson, chefsjurist, samt Lena
Flodin, kulturarvsspecialist, medverkat. Ärendet har beslutats av
generaldirektör Björn Anderson i närvaro av avdelningschef Marja-Leena
Pilvesmaa och utredare Lenka Medin, föredragande.
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