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Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik 

 (Dnr KU2015/02515/KL) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från 

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 

liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 

förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till 

betänkandets förslag att en museilag införs. Museerna skulle genom en sådan lag 

få ett särskilt ansvar att tillgängliggöra sin verksamhet för människor i hela landet. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i tidigare utredningar, 

bland annat i När var hur – om ungas kultur (2011) visat att den geografiska 

platsen eller boendeorten har viss betydelse för kulturutövandet bland unga. Det är 

viktigt utifrån ungdomsperspektivet att alla unga, oavsett kön, bakgrund eller 

boendeort får tillgång till den form av kultur och kunskap som museerna 

förmedlar.  

I förslaget för museilag skriver författarna att museernas verksamhet ska var 

tillgänglig för alla och anpassad efter användarnas olika förutsättningar. Just 

brister i tillgänglighet för unga med funktionsvariation är något som MUCF visat i 

tidigare utredningar. I Fokus 12 – Levnadsvillkor för unga med 

funktionsnedsättning (2012) framkommer att en större andel unga med 

funktionsvariation aldrig går på kulturevenemang jämfört med övriga unga. Det 

handlar både om att det finns bristande kunskap om den fysiska tillgängligheten 

till anläggningar och i vilken utsträckning verksamheter är tillgängliga. Det finns 

även brister i de krav på tillgänglighet som kommuner ställer på de verksamheter 

som de finansierar. En ny museilag skapar således incitament för museerna att 

förbättra tillgängligheten till hela sin verksamhet, för alla unga.  

Betänkandet beskriver återkommande grupperna barn och unga som viktiga 

målgrupper för museernas verksamhet. MUCF håller med, men myndigheten 

konstaterar att betänkande enbart utgår från grupperna unga upp till 18 år. I 

förslag till förordning finns enbart de tre tvärsektoriella perspektiven 

jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektivet med. Jämte dessa perspektiv bör 



MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-  

OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR 

Datum    

2016-03-15   2 (2)  

 

 
 

 

ungdomsperspektivet ingå. Det är viktigt att museerna inte tappar målgrupperna 

unga mellan 18 och 25 år. Det är grupper av unga som inte omfattas av 

barnperspektivet, men ingår i ungdomsperspektivet som inkluderar alla unga 

mellan 13 och 25 år.   

Myndigheten vill understryka att jämställdhetsperspektivet och 

mångfaldsperspektivet lyfts fram på ett tydligt och bra sätt i betänkandet. 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Jeff Jonsson 

har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den slutliga 

beredningen av ärendet. 
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