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Regeringen tillsatte 2014 en utredare med uppgift att göra en översyn av de statliga museernas
uppdrag och regeringens styrning av museernas verksamhet. I direktivet ingick också att
beskriva på vilket sätt samhällsutvecklingen påverkar museernas förutsättningar samt ge förslag
på hur museerna kan uppnå högre effektivitet.
Utredningen slår fast att det behövs en ny inriktning för den statliga museipolitiken som innebär
att den statliga politiska styrningen ska bli tydligare samtidigt som museiverksamheten ska ges
större ansvar och möjlighet att förverkliga sitt uppdrag.
Utredningen inrymmer två huvudförslag: inrättandet av en museilag och inrättandet av en ny
myndighet för museer och utställningar. Ambitionen att stärka principen om ”armlängds
avstånd” innebär också att museerna ska få större frihet att själva gallra i sina samlingar.
Forum för levande historia har mottagit betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) och
beslutat att lämna följanderemissvar:
Förslag till ny museilag
Museilagen ska slå fast de allmänna museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner och
deras ansvar för att förmedla ett reflekterade förhållssätt till historien och omvärlden samt en
öppenhet att skildra olika perspektiv och berättelser. Lagen ska också innehålla bestämmelser
om samverkan och samlingsförvaltning.
Lagen ska gälla det allmänna museiväsendet som utgörs av statliga, regionala och kommunala
museer samt övriga offentligt styrda museer.
Forum för levande historia ställer sig positiv till den nya lagen där museernas grundläggande
uppdrag är att vara del av och bidra till det demokratiska samhällets utveckling uttrycks tydligt.
Forum för levande historia ställer sig även positiv till ökad samverkan och samproduktion inom
museisektorn. Både vad gäller kunskaps- och kompetens utbyte men även för att kunna bedriva
en verksamhet som berör och är aktuell och tillgänglig för så många som möjligt i hela landet.
En ny myndighet för museer och utställningar
Utredningens analys är att museisektorn idag är splittrad organisatoriskt och att det saknas en
tydlig sammanhållande part. Därför föreslås att en ny myndighet inrättas som ska täcka in
behovet av en sammanhållande part och som ska bidra till effektivisering och utveckling. Den
nya myndigheten ska realiseras genom att myndigheten Riksutställningar avvecklas och genom
att flera myndighetsuppgifter flyttas från Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet till
museimyndigheten.
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Forum för levande historia ställer sig kritisk till detta förslag att en ny myndighet inrättas som
ska täcka in behovet av en sammanhållande part och som ska bidra till effektivisering och
utveckling och att den nya myndigheten ska realiseras genom att myndigheten Riksutställningar
avvecklas och genom att flera myndighetsuppgifter flyttas från Statens kulturråd och
Riksantikvarieämbetet till museimyndigheten.
Riksutställningar bedriver en verksamhet som redan möter flera av de behov som utredningen
pekar på; omvärldsanalys, kommunikation och digitala medier, metod- och teknisk utveckling
avseende utställningsmediet samt tillgänglighet, mångfald, inkludering och medskapande, vilka
är avgörande frågor för museernas framtid och utveckling.
Den nya museimyndigheten ska följa upp verksamheten inom sektorn, hantera
förvaltningsuppgifter rörande utställningsgarantier och bidra till att stärka museiperspektivet på
nationell nivå inom ramen för kultursamverkansmodellen samt ansvara för den officiella
museistatistiken. Dess uppgifter ansvarar Statens kulturråd respektive Myndigheten för
kulturanalys för idag.
Forum för levande historia bedömer att möjligheterna för den nya myndigheten att vara
pådrivande och främja utvecklingen av museiverksamhet av hög kvalitet i hela landet är
begränsade, särskilt som den samtidigt ska ansvara för både uppföljning, statistik och
bidragsfördelning.
Forum för levande historia ställer sig kritisk till behovet av ännu en myndighet, särskilt som det
redan finns fungerande strukturer för det som den nya myndigheten ska ansvara för. En ny
museimyndighet, så som det presenteras i utredningen, riskerar att föra med sig betydande och
ökad administration.
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