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 Paragraf 9 Ärendenummer UPN2015/215  

 Remissutlåtande - Ny museipolitik  

 Beslut 

Upplevelsenämnden stödjer förvaltningens remissutlåtande av ny museipolitik, med särskild 
betoning på kapitlet Det kommunala självstyret, sida 319-320. 
 

 Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har inbjudits att svara på remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny 
Museipolitik, med särskild betoning på kapitlet Det kommunala självstyret, sida 319-320. 
Utredningen föreslår en särskild museilag som reglerar de allmänna museernas verksamhet. 
Med det avses museer med stat, landsting eller kommun som huvudman. 
  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på förslaget till ny museilag där förvaltningens remissutlåtande i 
första hand gäller kapitlet Det kommunala självstyret, och i andra hand övriga delar i Ny 
museipolitik. 
  
Paragraf 5, sid 319 En huvudman för ett museum inom det allmänna museiväsendet får inte 
vidta åtgärder som syftar till att inskränka museets fria förmedling av kunskaper och 
upplevelser.  
Förvaltningens utlåtande: Denna paragraf påverkar oss på så vis att museet ensamt 
bestämmer sin verksamhet. Detta är bra eftersom det innebär att ideologiska 
ställningstaganden inte får påverka exempelvis museernas utställningar. 
  
Paragraf 15, sid 320 Kommunerna ges möjlighet att utan avgift ställa föremål ur de lokala 
museisamlingarna till förfogande för andra museer. 

Förvaltningens utlåtande: Detta är positivt då avgifter för inlån kan innebära att mindre museer 
med en mindre utställningsbudget av ekonomiska skäl inte kan visa de utställningar som man 
egentligen skulle vilja. 
  
Vidare har förvaltningen valt att svara på paragraf 8 och 9: 
  
Paragraf 8 och 9, sid 18 Museerna i det allmänna museiväsendet ska bidra till forskning och 
annan kunskapsuppbyggnad inom sina ämnesområden, och museerna i det allmänna 
museiväsendet ska upprätthålla hög kompetens inom sina ämnesområden och kunna belysa 
dessa ur olika perspektiv.  
Förvaltningens utlåtande: Det är bra att lagförslaget lyfter fram museet som 
kunskapsinstitution. På många håll är detta självklart redan, men det är viktigt med ett 
förtydligande inte minst på grund av ett upplevt ökande krav på besökstal. Dessa två faktorer 
står nödvändigtvis inte i motsats till varandra, men det är bra att det slås fast att 
kunskapsuppbyggnad är ett grundläggande och prioriterat mål. 
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