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Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik 

Region Skåne har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ” Ny 

museipolitik”. Region Skåne ställer sig i huvudsak positiv till utredningens 

intentioner men är tveksam till flera av utredningens förslag. Region Skåne 

saknar särskilt ett regionalt perspektiv i utredningen och en fördjupad analys 

av den samverkan som lyfts fram i utredningens tilläggsdirektiv. 

 

Region Skåne ställer sig inte bakom utredningens förslag om en museilag 

som en lösning på de statliga museernas roller och ansvar utan Region 

Skåne menar att detta bättre kan styras genom förändringar i verksam-

heternas regleringsbrev och instruktion. Region Skåne menar att Sverige 

redan har lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom diskriminerings-

lagstiftningen och flera andra regelverk. Dessutom finns generella riktlinjer 

och förordningar både inom landet och internationellt som på olika sätt 

berör museiområdet. Region Skåne anser att gällande lagstiftning redan 

fyller samma funktion som Museiutredningens lagförslag och att en 

museilag riskerar att bli uddlös och till intet förpliktigande.   

 

Region Skåne vill betona och stärka musernas fria ställning. I lagförslag §5 

står följande En huvudman för ett museum inom det allmänna musei-

väsendet får inte vidtaga åtgärder som syftar till att inskränka museets fria 

förmedling av kunskap och upplevelser, vilket bör kunna användas i 

myndigheternas instruktioner för säkerställa museernas frihet och 

oberoende.  

 

Region Skåne ställer sig positiv till Museiutredningens förslag om en ny 

myndighet. Eftersom Region Skåne inte tycker att en museilag är en bra 

lösning så bör den föreslagna myndigheten istället lägga fokus på att fördela 

och utvärdera bidrag till statliga museer, till arbetslivsmuseer och till 

försvarshistorisk museiverksamhet samt förvaltningsuppgifter som 
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utställningsgarantier och att bidra till att stärka museiperspektivet på 

nationell nivå. Region Skåne ser det som viktigt att påtala att myndighets-

ansvaret ska omfatta statliga museer och inte omfatta museer inom 

samverkansmodellen. Region Skåne står också bakom en nedläggning av 

Riksutställningar som en konsekvens av inrättandet av en ny musei-

myndighet. 

 

Region Skåne ställer sig positiv till Museiutredningens förslag om att de 

statliga museernas regleringsbrev bör omformuleras så museerna ges 

möjlighet att driva museibutiker och internationella utställningar med vinst 

och använda vinsterna i övrig verksamhet. 

 

Region Skåne ställer sig också positiv till Museiutredningen förslag om  

en kollegial granskning av de statliga museerna med inspiration från 

universitetsvärlden.  

 

Museiutredningen fick genom ett tilläggsdirektiv i uppdrag att även 

analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid centrala museer kan 

göras mer tillgängliga för människor i hela landet. Region Skåne ställer sig 

positiv till Museiutredningens förslag om att inrätta ett nytt statsbidrag på 

totalt 28 miljoner kronor för samverkansprojekt kring utställningar och 

annan publik verksamhet.  

 

Region Skåne vill understryka betydelsen av en statlig politik som genom 

exempelvis partnerskap och samarbeten stärker mer rörliga museiverk-

samheter för att tillgängliggöra de centrala museernas verksamheter till hela 

landet i enlighet med museiutredningens intentioner att statliga museer ska 

nå hela landet. 

 

Region Skåne ser fram emot att följa och deltaga i det kommande arbetet 

med kulturarvspropositionen. 
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