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Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik 
Då utredningens förslag avser verksamhet som inte faller under Boverkets an-

svarsområde avstår Boverket från att ta ställning till förslagen. 

Boverket vill emellertid kommentera utredningen i ett par avseenden där vi ser 

beröringspunkter med Boverkets verksamhet. Det gäller dels samverkansper-

spektivet, dels de statliga stöden till de allmänna museerna, i synnerhet läns-

museerna. 

Boverkets samverkan med ArkDes 

Av landets 14 centralmuseer har Boverket framförallt ett nära och aktivt sam-

arbete med Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes), som i enlighet 

med sin instruktion har i uppgift att samverka med berörda myndigheter på alla 

nivåer. Boverket har i två aktuella remissvar
1
 till Kulturdepartementet betonat 

vikten av en nära och långsiktig samverkan med ArkDes så att kompletterande 

uppdrag och kompetenser kan bidra till måluppfyllelse inom aktuella politik-

områden. I båda fallen förordar Boverket också att ArkDes behåller sin nuva-

rande organisationsform. 

Boverket delar utredningens ståndpunkt att de allmänna museerna ska vara fria 

kunskapsinstitutioner med ett tydligt samhällsuppdrag som omfattar ett reflek-

terande och aktivt förhållningssätt till såväl historien som den samtida sam-

hällsutvecklingen. Boverket ser en fortsatt och förstärkt samverkan inom arki-

tektur och stadsbyggnadsområdet som mycket angelägen och förutsätter att 

utredningens förslag rörande en ny museipolitik stöder en sådan utveckling. 

Boverkets stöd till icke-statliga kulturlokaler 

Boverket noterar att utredningen, i anslutning till diskussionen om befintliga 

statsbidrag till allmänna museer, inte nämner det stöd som Boverket fördelar 

till icke-statliga kulturlokaler.
2
 Boverket utgår därför ifrån att inga förändringar 

                                                 
1
 Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet – en kraftsamling 

för konsten, arkitekturen och formen (Ku2015/01181/KI), dnr 1121/2015 och Gestaltad livs-

miljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), dnr 3525/2015. 

 
2
 Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. 
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gällande detta stöd kommer att ske utan att detta stöd alltjämt avses hanteras i 

Boverkets regi. 

 

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Jurist Charlotte Gus-

tafsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också rätts-

chef Yvonne Svensson, avdelningschef Peter Fransson, tf. enhetschef Carl-

Magnus Oredsson och bebyggelseantikvarie Elisabeth Lindberg deltagit. 

 

 

Janna Valik 

generaldirektör 
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