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Angående Ny museipolitik, Betänkande av
museiutredningen 2014/1015 (SOU 215:89)
Länsstyrelsen Västernorrland är i grunden positiv till förslaget om en ny museilag
och en ny museimyndighet.
Angående lagförslaget om museernas ändamål (3 §) så saknas en skrivning om
vikten av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till historien samt öppenhet
för olika berättelser och perspektiv, frågor som ges särskild vikt i betänkandet (se
exempelvis sidan 260). En tydligare skrivning skulle bättre syfta till att uppfylla
betänkandets mål att museer inte ska kunna användas i ideologiska syften för att
driva en politisk agenda eller föra fram en politiserad historiesyn.
Vad gäller lagförslaget om museernas samlingsförvaltning (10-12 §§) så bör denna
förvaltning kunna regleras tydligare och i mer detalj redan i lagtexten, snarare än att
i så hög grad överlåtas till kommande föreskrifter. Museernas samlingar utgör
grunden för deras existens. Det är viktigt att museernas gallring är vetenskapligt och
etiskt förankrad, så att vi kan försäkra oss om att föremål från samlingar inte
avyttras eller förstörs på felaktiga grunder, till exempel enbart i syfte att minska
kostnaderna för förvaring, skötsel och konservering. På sidan 279 och 316 i
betänkandet hävdas att en aktiv samlingsförvaltning på museer innebär stora
besparingsmöjligheter. Frågan är hur väl underbyggt detta påstående är. En beräkning som genomförts av ett av centralmuseerna har visat att vad som verkligen
skulle innebära avsevärda besparingar snarare vore en flytt av samlingsmagasinen
till ny ort utanför huvudstaden med sina höga lokalkostnader.
Frågan om vilken ort den föreslagna nya Myndigheten för museer och utställningar
ska förläggas till bör beaktas noga. Syftet med flera av förslagen i betänkandet är att
säkra en bättre geografisk spridning av de offentligt finansierade museiverksamheterna (se exempelvis s 320). Denna ambition skulle också kunna få återspeglas
i valet av förläggningsort. Den föreslagna myndigheten kan sannolikt med fördel
förläggas utanför rena storstäder utan att detta innebär någon egentlig nackdel för
myndighetens uppdrag. En sådan placering skulle också kunna motiveras rent
ekonomiskt; enligt sidan 318 i betänkandet så är den faktiska kostnaden för
myndigheten starkt beroende av var i landet myndigheten förläggs.
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