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Kalmar läns museum har mottagit utredningens förslag.  

 

Kalmar läns museum ställer sig bakom remissvaret från Länsmuseernas samarbetsråd. Här 

meddelas länsmuseets kompletterande synpunkter. 

 

Kalmar läns museums anser 

 

- Utredningsdirektiven har medfört en alltför begränsad syn på vad statligt museiarbete 

innebär. De regionala museerna har haft statliga anslag sedan 1920-talet då 

landsantikvarietjänsterna inrättades. De regionala museerna bör därmed ses som en 

självklar och viktig del av en statlig museipolitik.  

 

- Utredningen har i alltför begränsad utsträckning behandlat de regionala museerna och 

det regionala kulturmiljöarbetet. För att få en komplett bild av museisektorn vill vi 

peka på behovet av en kompletterande utredning – Ny museipolitik, del 2.  

 

- Ett nytt utvecklingsbidrag kan stärka sektorn. Än större behov finns av att stärka de 

statliga anslagen till den regionala kulturen inom samverkansmodellen. Om de två 

möjligheterna ska ställas mot varandra anser länsmuseet att uppräkning av de årliga 

anslagen är av större vikt.  

 

- De regionala museernas ekonomiska förutsättningar bör generellt tydliggöras och 

situationens allvar inskärpas.  

 

- Möjlighet till investeringsbidrag till länsmuseerna bör tillskapas för att möjliggöra, för 

det nationella samarbetet, nödvändiga investeringar i säkerhet, it, digitalisering etc. 

Genom ett sådant riktat stöd skulle Kalmar läns museum och andra regionala museer 

kunna utvecklas och komma i nivå med de statliga museernas förutsättningar. 

 

 

       Yttrande   

2016-03-17 

 Remissvar angående Ny museipolitik, SOU 2015:89. 
 

 



- Det är positivt att museerna lyfts fram som en egen bransch. Det är också viktigt att se 

museerna som tvärsektoriella branschöverskridare där inte minst de regionala 

museerna arbetar inom flertalet samhälls- och politikområden. 

 

- Den internationella utblicken i utredningen bör förstärkas. Kalmar läns museum har ett 

stort internationellt nätverk genom den särskilda organisationen Bridging Ages. 

Därigenom har vi möjlighet till omfattande internationella kontakter och skulle gärna 

bidra till inspiration och nätverksbyggande inom det internationella museiområdet. 

 

 

Detta yttrande har godkänts av länsmuseets styrelse 2016-03-17. 

 

 

 

 

 

Örjan Molander  

Länsmuseichef     

 


