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LOs yttrande över Museiutredningens betänkande Ny 

museipolitik (SOU: 2015:89).  

 
LO delar i huvudsak de bedömningar utredningen har gjort. Vi vill dock 

göra följande noteringar: 

 

Vi delar uppfattningen att det finns fördelar med en museilag som slår fast 

att de allmänna museernas övergripande ändamål är att bidra till en 

demokratisk samhällsutveckling. Vi välkomnar vidare betoningen av att 

museernas publika verksamhet ska främja allas deltagande i samhällslivet 

och vara anpassad till användares olika förutsättningar.  

 

LO delar också utredningens bedömning att verksamheter som drivs av 

självständiga stiftelser, föreningar och bolag bör undantas från en ny 

museilag. Det är dock viktigt att en lag inte missgynnar sådana museer, 

exempelvis när det gäller offentlig finansiering.  Vi vill i detta sammanhang 

särskilt betona den viktiga roll som Sveriges 1 463 arbetslivsmuseer spelar. 

Dessa finns framför allt på mindre orter och har årligen cirka tio miljoner 

besökare, ofta från grupper som i stor utsträckning inte tar del av de statliga 

museernas verksamhet.   

 

Vad gäller utredningens förslag att inrätta en ny museimyndighet har vi inga 

invändningar. Det kan finnas fördelar med en aktör som för museernas talan 

och har ett övergripande ansvar för exempelvis bidragsfördelning.   

 

LO delar också utredningens bedömning ang. behovet av 

kvalitetsgranskning av de statliga museerna. Vi menar dock att även grupper 

som de statliga museerna vanligtvis har svårt att nå bör få delta i en sådan 
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granskning. De bedömningsgrunder som en kvalitetsgranskning utgår från 

bör dessutom innefatta ambitionen att nå alla grupper av medborgare 

 

LO har heller inga invändningar mot utredningens förslag om ett statsbidrag 

för utvecklingsprojekt. Vi menar dock att ett sådant stöd också bör 

uppmuntra samverkansprojekt mellan museivärlden och andra aktörer i 

samhället, exempelvis folkrörelser. 

 

 

 

Med hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 
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