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Förslag till remissyttrande
Datum 2016-03-14
Diarienummer VA 2016–00693
Ert diarienummer Ku2015/02515/KL

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss- Ny museipolitik, SOU 2015:89
Västarvet, Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning, har beretts
tillfälle att lämna synpunkter på utredningen. Västra Götalandsregionen har också
fått utredningen på remiss och beredningen av de båda remissvaren har gjorts i
dialog. I Västarvets synpunkter nedan väljer vi att inte upprepa de motiv för
ställningstaganden som återfinns i Västra Götalandsregionens remissvar (dnr RS
3999-2015).
Västarvets synpunkter
Museerna har en betydande roll inom kulturarvsområdet, särskilt de regionala och
kommunala museerna som på ett annat sätt än de statliga är väl förankrade och
viktiga aktörer i bruket av natur- och kulturarvet som en betydelsefull faktor för
en hållbar samhällsutveckling.
Västarvet är Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning och
driver sex museer och besöksmål i regionen. I samverkan med kommuner,
civilsamhälle och näringsliv, bedriver vi också en omfattande verksamhet runt om
i regionens 49 kommuner. Våra kompetenser i det regionala arbetet omfattar
kultur- och naturmiljö, slöjd, byggnadsvård, pedagogik och utställningar,
konservering, arkeologi, utveckling och processtöd till stöd för en regional hållbar
utveckling.
Västarvet ser museerna, inte minst de regionala, som en integrerad och viktig del
av den nationella kulturarvspolitiken.
Förslaget om en museilag avstyrks
Västarvet tycker att intentionerna i förslaget är goda men att en lagstiftning inte är
rätt väg. För att åstadkomma lagens intentioner utan lagstiftning kan staten
formulera en museipolitik baserad på lagförslaget och lita till existerande
lagstiftning.
Nedan kommenteras några punkter i lagförslaget som Västarvet anser bör och kan
regleras i annan ordning.
Samlingsförvaltning
Västarvet delar utredningens åsikt att alla museer ska bedriva en aktiv
samlingsförvaltning och ser gärna att uppdraget och möjligheten att avyttra/gallra
regleras för de statliga museerna. Vi tror att ett sådant tydliggörande för de
statliga museerna kan bidra till och stödja en pågående och förändrad syn inom
hela museisektorn.
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Västarvet stödjer förslaget om att tydliggöra möjligheten att gallra fyndfördelat
arkeologiskt material liksom den ändring som föreslås av 2 kap 17§ i
Kulturmiljölagen. Lagändringen kan lämpligen förstärkas genom kompletterande
anvisningar från Riksantikvarieämbetet.
Samverkan och spridning i hela landet
Västarvet delar utredningens åsikt att sektorn, och därmed invånarna, skulle
gynnas av ökad samverkan mellan landets museer. Det drivs spännande
utvecklingsarbeten och produceras angelägna utställningar på många museer runt
om i Sverige. Det är viktigt att finna former för att ge fler möjlighet att ta del av
detta arbete och att fler kan nås av efterfrågade utställningar oavsett om de
producerats i statlig, regional eller kommunal regi.
Västarvet föreslår att en befintlig museiorganisation ges långsiktig möjlighet att
bygga upp kompetens kring vandringsutställningar och resurser för att genomföra
vandring. Förslagsvis kan uppdraget ges till ett statligt eller ett regionalt museum
utanför Stockholm.
Ett stort hinder för vandring och föremålslån är de säkerhetskrav som ställs av
staten vid utlån. Utöver möjligheten till utställningsgaranti kan möjligheten att
utöka anslaget till Boverket för investeringar i ickestatliga kulturlokaler
övervägas. Det skulle kunna ge långsiktiga förutsättningar för fler museer i
Sverige att ta emot utställningar och föremål från nationella och internationella
museer.
Om en ny bidragsform ska tillskapas för samverkan mellan statliga, regionala och
kommunala museer föreslår Västarvet att den hanteras av Kulturrådet.
Förslaget om en ny myndighet avstyrks
Västarvet anser att det är bättre och effektivare att utöka uppdragen till befintliga
myndigheter. Myndigheter där såväl kunskap som strukturer och administration
redan finns. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för kulturanalys
kan ges ökade uppdrag om delar av Riksutställningars nuvarande uppgifter ska
omfördelas. Även Riksförbundet Sveriges museers uppdrag skulle kunna utökas,
till exempel för utredningar och omvärldsbevakning.
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