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Yttrande över Museiutredningen, SOU 2015:89 - Er beteckning  

KU 215/02515/KL 

Som medlemmar i och på uppdrag av styrelsen för föreningen 

Konstmuseets Vänner i Göteborg (KMV) önskar vi yttra oss över 

Museiutredningen. Föremålet för KMV:s verksamhet är stöd till Göteborgs 

Konstmuseum (GKM). Vi är naturligtvis medvetna om att vi inte är någon 

officiell remissinstans men vill likväl yttra oss över ett lagstiftningsförslag 

som vi anser vara mycket angeläget.  

Utredningens beskrivning av nuläget för svenska museer är i flera 

avseenden träffande även när det gäller GKM;  

- vi känner igen knappheten på ekonomiska resurser, en knapphet som i 

vart fall inte förbättras av omorganisationer högre upp i förvaltningen, med 

de kostnader som därmed, på ett eller annat sätt drabbar museets 

verksamhet; 

- den nära kopplingen till huvudmannens förvaltningsorganisation och den 

osjälvständighet som därför präglar museets situation; 

- organisationsförändringar beslutade högre upp i den kommunala 

förvaltningen och som inte alls förankrats hos professionen inom GKM och 

som inte heller tagit hänsyn till hur denna kunskapsinstitution fungerar. 

GKM:s organisatoriska samhörighet med den kommunala huvudmannen 

understryker behovet av att ett museum ska, utan hinder av ideologiska 

eller politiska skäl, kunna kritiskt granska samhället och bidra till ökade 

kunskaper och insikter av betydelse för utvecklingen i samhället. 

Förslagets inriktning på att i lag slå fast de allmänna museernas fria 

ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och deras ansvar för att 

förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien och omvärlden, 

anser vi grundläggande för en fungerande museiverksamhet. Vi delar 
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likaledes uppfattningen att den museala verksamheten ska präglas av 

allsidighet, öppenhet och hög kvalitet. Vi ser fram mot den nya 

myndigheten, som bland annat ska möjliggöra en mera samlad inriktning 

på landets museiverksamheter, då inte minst den förbättrade möjlighet till 

samverkansprojekt som myndigheten är avsedd att bidra till. Möjligheten 

till förbättrad kontinuitet genom myndighetens inrättande kommer också att 

främja landets museiväsende. 

Vi ställer oss bakom de överväganden och slutsatser som redovisas i 

utredningen och tillstyrker med kraft utredningens förslag till Museilag och 

museimyndighet. 

Göteborg den 16 mars 2016 
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