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Kommunstyrelsen

§ 51
Yttrande över betänkandet Ny Museipolitik (SOU
2015:89)
Dnr KS 2015/1090
Handlingar
Betänkandet Ny Museipolitik.
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 18 december 2016, § 12.
Bakgrund
Regeringen har beslutat om en särskild utredning ”med uppdrag att göra en
översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur
och regeringens styrning av dem”.
Utredningen föreslår bland annat en ny museilag, där ett syfte är att uttrycka
museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och där
relationen till den politiska beslutsnivån klargörs. Lagen bör omfatta alla
offentligt styrda museer som har avlönad personal, på både statlig, regional och
kommunal nivå. Den bör inledas med en bestämmelse som anger att de
allmänna museernas övergripande ändamål är att bidra till det demokratiska
samhällets utveckling. De statliga museernas ansvar för att tillgängliggöra sin
verksamhet i hela landet ska anges.
En ny myndighet föreslås, som bland annat med utgångspunkt i den nya lagen
ska följa upp verksamhet och fördela bidrag inom museisektorn. Ett nytt
statsbidrag föreslås för samverkansprojekt mellan statliga och andra aktörer
inom museisektorn kring utställningar och annan publik verksamhet.
Utredningen föreslår avveckling av riksutställningar, vilket skulle frigöra medel
för bidraget till samverkansprojekt (28 mkr) samt finansiering av den nya
museimyndigheten (ca 20 mkr.).
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår att
kommunstyrelsen antar det yttrandet som Kalmar kommuns svar på remissen.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Marianne Dahlberg (S) att kommunstyrelsen ska
bifalla kultur- och fritidsnämndens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla kulturoch fritidsnämndens förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen antar kultur- och fritidnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Kulturdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över
remissen om Ny Museipolitik.
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