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Yttrande - Remiss - Betänkandet (SOU 2015:89) Ny 
museipolitik 

Sammanfattning 

Region Gävleborg stöttar till största delen utreningens förslag om en ny 

museipolitik. Särskilt lyfts förslaget till museilag samt förslaget att inrätta ett 

särskilt statsbidrag för samverkansprojekt inom museisektorn. 

 

Region Gävleborg anser att inte Riksutställningar ska läggas ner. Region 

Gävleborg ser inte heller något behov av en myndighet för museer och 

utställningar. 

Avslutningsvis 

Region Gävleborg har två regionala museer med samma grunduppdrag, 

Hälsinglands Museum och Länsmuseet Gävleborg. Det är mycket viktigt att 

bägge dessa museer behandlas likvärdigt. 

 

Kommentarer 

Avsnitt 10.3 Museilag 

Region Gävleborg stöder till utredningens förslag på utformningen av en ny 

museilag. 

 
Avsnitt 10.5 Myndigheten för museer och utställningar 

När det gäller utredningens förslag om en ny museimyndighet så ser Region 

Gävleborg inte något behov av en myndighet för museer och utställningar. 

 

Medan det är värdefullt att museisektorn stärks i kultursamverkansmodellen. 

Nedläggning av Riksutställningar 

Efter kontakter med Gävleborgs regionala museer stöder Region Gävleborg inte 

utredningens analys att Riksutställningars verksamhet inte efterfrågas. Istället gör 

vi bedömningen att Riskutställningars kompetens och metodstöd tillsammans med 

den landsbygdskompetens man har tack vare sin lokalisering till Gotland, är 

värdefull för Gävleborg. 
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När det gäller en eventuell nedläggning av Riksutställningar vill vi hänvisa till de 

erfarenheter som Region Gävleborg har efter Rikskonserter lades ned. En 

nedläggning som fortfarande skapar problem. Utredningen föreslår att de uppdrag 

som Riksutställningar har idag inte förs över på den nya myndigheten. Man gör 

bedömningen att uppgifter som stöd till produktion, förmedling av utställningar, 

att erbjuda teknik och metodstöd idag sköts bättre i samverkan mellan olika 

museer. I förslaget till museilag föreslås att de statliga museerna får ett särskilt 

ansvar för att tillgängliggöra sin verksamhet för människor i hela landet, det är 

bra. Men det beskrivs inte att dessa även ska fånga upp Riksutställningars 

stödjande roll i relation till lokala och regionala museer runt om i landet. 

 

Region Gävleborg anser att Riksutställningar inte bör läggas ner utan en 

grundligare utredning av vilka konsekvenserna blir för de lokala och regionala 

museerna. 

 
10.5.2 Fördela statsbidrag inom museisektorn 

Region Gävleborg är positiv till förslaget att inrätta ett särskilt statsbidrag för 

samverkansprojekt inom museisektorn. Det är positivt att dessa bidrag ska gå till 

samverkansprojekt liksom förslaget att geografisk spridning bör vara ett centralt 

kriterium för vilka projekt som beviljas stöd. 

 
Avslutningsvis 

Region Gävleborg har två regionala museer med samma grunduppdrag, 

Hälsinglands Museum och Länsmuseet Gävleborg. Det är mycket viktigt att 

bägge dessa museer behandlas likvärdigt. 
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