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Betänkandet SOU 2015:89 Ny museipolitik 

Sammanfattning 

Vaxholms Fästnings Museum AB(svb) delar inte betänkandets förslag om inrättande av en ny 

myndighet med ansvar för bland annat bidrag till den militärhistoriska verksamheten. 

Avsnitt 10.5 Inrätta en ny myndighet för museifrågor 

Betänkandet anför som ett av skälen till förslaget om en ny myndighet är att 

bidragshanteringen är ineffektiv därför att flera instanser sköter den. Det anförda grundas inte 

på en noggrann analys där ineffektivitet kunnat påvisas. Det faktum att flera olika instanser 

hanterar artskilda bidrag är i sig inte ineffektivt.  

Det angivna skälet till en ny myndighet bör negligeras. 

Avsnitt 10.5.2 Fördela statsbidrag inom museisektorn 

Betänkandet föreslår att alla statliga bidrag skall fördelas av den nya myndigheten. Årligen 

uppgår stödet enligt betänkandet till cirka 60 miljoner kronor varav 30 miljoner kronor avser 

den militärhistoriska verksamheten. I betänkandets organisationsdel ska tre helårstjänster 

svara för fördelningsarbetet. Det är inte rimligt att dessa tre tjänstemän skall kunna ha all den 

expertkunskap som i nuläget finns hos de ”koncernmyndigheter”, SFHM och SMM, som 

fördelar bidrag till ett drygt 20-tal militärhistoriska museer. SFHM och SMM är inte bara 

bidragsförmedlare. De är också viktiga dialogpartners rörande museernas kvalitetsarbete och 

verksamhetsutveckling och med sin expertkunskap är de ett utmärkt kompetensstöd inom en 

rad viktiga områden. Med den nya föreslagna myndigheten är risken för felprioriteringar, 

obalanser och otydlighet uppenbar. Ändra inte för ändrandets skull. Behåll det välfungerande 

systemet med SFHM och SMM som bidragsgivare inom den militärhistoriska verksamheten. 

Avsnitt 11.1 Ekonomiska konsekvenser 

Betänkandet anger en ytterst resurssnål organisation för den nya myndigheten 



 Stab med GD, registrator/sekreterare samt kommunikatör 

 En enhet för omvärldsbevakning inklusive statistik med tre tjänstemän 

 En enhet för bidragshantering med tre tjänstemän 

 En enhet för kollegial granskning med tre tjänstemän 

Organisationen är inte trovärdig. Alla myndigheter, oavsett storlek, måste ha administrativa 

stödfunktioner för personal, lokaler, ekonomi, juridik, service, IT, expeditionstjänst och växel. 

Ska myndigheten vara självgående måste mer resurser, personal och pengar, tillskjutas. 

Ett alternativ som borde övervägas är att inlemma den nya organisationen som en nyinrättad 

avdelning i en befintlig större myndighet som till exempel RaÄ. De befintliga 

stödfunktionerna där kan med säkerhet hantera detta lilla tillskott utan att behöva expandera.  
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