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Kulturdepartementet

Svar på remiss om Remiss - Betänkandet Sveriges museum om
Förintelsen (SOU 2020:21)
Region Värmland har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och
vill lämna följande synpunkter.
Att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, vad som skedde i Europa
under andra världskriget och hur Sverige agerade är en viktig uppgift för
samhället.
Utredningen beskriver hur ett museum om Förintelsen kan inrättas i Sverige.
Region Värmland har valt att kommentera frågorna kring museets
lokalisering och dess tänkta samverkan med länsmuseerna.
6.7 Bedömning rörande frågan om lokalisering
Karlstads kommun har tydliggjort sitt intresse för att vara lokaliseringsort
för det nya museet. Region Värmland delar kommunens syn på att ett
museum skulle passa väl i Karlstad. I kommunen finns ett universitet med
16 000 studenter och arkiv-, musei- och kulturarvskompetens som skulle
kunna utgöra värdefulla samverkansparter för ett nytt museum, liksom den
idéburna organisationen Agera Värmland, som bland annat jobbar
förebyggande mot våldsbejakande extremism. Karlstad och Värmland som
gränsregion bär också på en stark historisk koppling till andra världskriget
och Nazityskland. Det är också lätt att resa till Karlstad med tåg och bil från
storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Oslo.
Utredningen föreslår att museet ska utgöra en ny myndighet, och det finns
goda skäl att överväga om nya myndigheter kan lokaliseras till andra platser
än storstadsregionerna. En sådan lokalisering kan också påverka de
beräknade investerings- och driftskostnaderna på ett positivt sätt.
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7.3.1 Samverkan med länsmuseerna
Genom sin verksamhet, sin kompetens, sina kontaktytor och sina samlingar
har länsmuseerna en central möjlighet att bli värdefulla samverkansparter
för ett nytt museum om Förintelsen. Utifrån denna stora potential förefaller
det föreslagna årliga öronmärkta samverkansanslaget på 2 miljoner kronor
vara i minsta laget.
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