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103 33 Stockholm

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd (SOU 2017:1)
Länsmuseernas samarbetsråd består av 25 medlemsmuseer som bedriver bred kulturhistorisk
verksamhet med regionalt uppdrag. Dessa finns i Sveriges alla län och når tillsammans ca.3 milj.
besökare årligen. De regionala museerna verkar över hela sina respektive områden med
kulturmiljöarbete, besöksmålsutveckling, pedagogiska aktiviteter mm. Länsmuseerna samverkar med
mindre kommunala och föreningsdrivna museer. Tillsammans utgör Sveriges regionala museer Sveriges
största museum.
- Länsmuseernas samarbetsråd delar betänkandets övergripande syn på behovet av en sammanhållen
landsbygdspolitik och ett ökat statligt ansvarstagande för att kunna ge landsbygderna samma
möjligheter att utvecklas som övriga landet och därmed stärka landsbygdsbefolkningens rätt till
goda levnadsvillkor. Under alltför lång tid har utvecklingen på landsbygden gått åt motsatt håll.
- Landets länsmuseer utgör, enligt Länsmuseernas samarbetsråd, ytterst viktiga institutioner för att
tillvarata och utveckla de kulturvärden som finns i Sveriges landsbygder (6.5). Länsmuseerna finns
över hela Sverige med uppdrag att verka inom kulturmiljö, platsutveckling, lärande etc. i
samverkan med kommuner, det civila samhället och lokalt näringsliv. För att utveckla den potential
som finns inom kulturmiljöer och kulturliv på landsbygderna krävs samverkan mellan olika
kompetenser, här fyller Länsmuseerna en central roll som kompetenscentra inom respektive län –
kunskap om kulturmiljöer, historia, platsutveckling mm.
- Länsmuseernas samarbetsråd vill också framhålla den viktiga roll Riksantikvarieämbetet som
central statlig myndighet spelar för kulturmiljön och kulturmiljövården och att det bör ingå bland
de myndigheter som jordbruksverket skall samråda med och samordna (2.3.3 och 8.1.6) och i
landsbygdsdelegationerna (8.1.5).
- Länsmuseernas samarbetsråd är avslutningsvis kritiska till att förslaget hur kulturen kan utvecklas i
landsbygderna utmynnar i ett förslag att ge i uppdrag till Statens kulturråd och Myndigheten för
kulturanalys att utreda vidare. Samarbetsrådet vill framhäva att kulturen och kulturarvet har en roll
utöver kultursektorn – inom regional utveckling, för hälsan, för lärandet, för social
sammanhållning. Områden där landets länsmuseer är en viktig resurs.

För Länsmuseernas samarbetsråd.
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