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Yttrande över remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny musei-
politik (Ku2015/02515/KL) 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över remiss av betänkandet 

Ny museipolitik (SOU 2015:89). 

 
Övergripande synpunkter sammanfattning 

Länsstyrelsen uppfattar betänkandets förslag som en tydlig förstärkning av 

museernas uppdrag och roll i samhället och instämmer i stort med förslagen 

i utredningen.   

Länsstyrelsen välkomnar utredningens förslag att ge museerna ett större 

ansvar och en starkare roll som kunskapsinstitutioner i samhället. En över-

gripande politisk styrning, som tydliggör de principiella utgångspunkterna 

för museernas verksamhet, öppnar upp för en större frihet för museerna att 

förverkliga sina uppdrag. Utredningen genomsyras av en strävan efter lång-

siktighet och stabilitet i kombination med en professionalisering av museer-

na genom kunskapsutveckling.   

Kvalitetsdrivande system med oberoende expertgranskningar (så kallad 

peer-review) och en icke-hierarkisk samverkan med olika samhällsaktörer 

skulle öka professionalisering av museerna. Förslaget om en ny museilag 

skulle stärka museernas fria ställning.   

Länsstyrelsen instämmer i utredningens analys att museerna behöver an-

lägga ett starkare mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv för att säkerställa 

allas lika deltagande. Det skulle innebära en större anpassning till användar-

nas olika förutsättningar och att olika gruppers perspektiv och historier får 

komma till uttryck i verksamheten. Utredningen föreslår också en ökad geo-

grafisk spridning av museernas verksamheter i form av vandringsutställ-

ningar och filialer. Länsstyrelsen är positiv till förslaget eftersom det skulle 

öka tillgängligheten och stärka  demokrativärden. 

 
Författningsförslag 

Länsstyrelsen tillstyrker föreslagen ändring av 17§ 1 Kulturmiljölagen som 

innebär att museer ska åta sig att förvalta, snarare än att vårda, fornfynd som 

överlåtits från Riksantikvarieämbetet. Vad gäller de regionala och kommu-

nala museerna vill dock Länsstyrelsen understryka vikten av att museet har 

relevant kulturhistorisk kompetens för att ta ställning till utgallring av forn-

fynd. 
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Synpunkter på betänkandets förslag 

Vidare lämnar Länsstyrelsen enbart synpunkter på de delar där Länsstyrel-

sen kan ha en avvikande uppfattning eller vill förtydliga eller lägga till nå-

got. 

Kultursamverkansarbetet är inte utförligt beskrivet i utredningen och läns-

styrelsen roll som samverkanspart framkommer inte. Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län har en överenskommelse med Riksantikvarieämbetet och 

Västra Götalandsregionen på kulturmiljöområdet. Denna typ av samverkan 

bör nämnas, då den har en strategisk betydelse för museernas arbete på reg-

ional nivå. 

 

Länsstyrelsen efterfrågar ett resonemang om kulturmiljövårdens förändrade 

förutsättningar. Sedan flera år finns en utveckling där kulturmiljövården i 

allt större omfattning bryts ut ur den traditionella museiverksamheten för att 

istället bedrivas i annan form. Många av de regionala och kommunala mu-

seerna har kulturmiljövård som en del av sin verksamhet. Detta har bety-

delse för de regionala samverkansparterna såväl som för stödet till kommu-

nerna i t.ex. samhällsplaneringsfrågor och kulturmiljö.  Det är angeläget att 

lyfta detta uppdrag. Museernas uppdrag inom kulturmiljöområdet bör också 

samspela med museets övriga pedagogiska verksamhet och vice versa.  

 

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze, efter 

föredragning av länsantikvarien Karolina von Mentzer. I den slutliga hand-

läggningen har även utvecklare Ann Hansson deltagit.  

 

 

Lisbeth Schultze   

Karolina von Mentzer 

 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter  
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