
 

 

Staten måste ta sitt ansvar för Länsmuseerna 

- Länsmuseerna varnar för att utarmningen av den regionalt producerade 
museiverksamheten, försvårar uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen, 
uttalar Länsmuseernas samarbetsråd från årsmötet på Nordiska Museet i 
Stockholm den 15 maj. 

Länsmuseernas Samarbetsråd anser att staten ska ta sin del av ansvaret för den kulturella 
infrastrukturen i hela landet. Staten bör självfallet ha en långsiktig strategi för finansiering 
så att den regionala professionella museiverksamheten stärks och utvecklas enligt de 
nationella kulturpolitiska målen och så att ett levande kulturarv kan bevaras - också i 
framtiden.  

Länsmuseernas samarbetsråd anser att det ska vara en självklarhet att alla – även utanför 
storstäderna – har tillgång till professionell museiverksamhet av hög kvalitet och med 
yttrandefriheten som grund. Våra institutioner står för en kraftfull kunskapsuppbyggnad för 
att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kulturarv, såväl från det humanistiska 
som det historiska perspektivet. De är viktiga medspelare på vägen mot ett hållbart 
samhälle på demokratisk grund och en garant för att bevara omätbara och oersättliga 
värden i regionerna. 

Vi ser positivt på samverkansmodellen inom kulturens område i regionerna men kan dock 
konstatera att dessa har tagit ett ojämnt ekonomiskt ansvar för kulturens utveckling. En del 
har tillfört betydande medel för att stärka institutionerna och andra har minskat anslagen. 
Uppräkningarna från staten ligger dock långt under kostnadsutvecklingen. 

Vi konstaterar att den ekonomiska situationen bland våra medlemmar -tjugofyra 
länsmuseer - är ansträngd. Anslag som inte är i paritet med kostnadsutvecklingen har 
under flera år urgröpt ekonomin. Detta innebär en stor risk för kortare öppettider, 
utställningar som inte blir av, färre pedagogiska program för barn o ungdomar, mindre 
samverkan med civilsamhället, minskad rådgivning till kommuner o andra aktörer, sämre 
kulturmiljövård etc. Flera av våra medlemmar har tvingats säga upp duktiga medarbetare, 
inte på grund av arbetsbrist, utan på grund av ekonomiska skäl och vi ser att denna 
negativa trend fortsätter. 

Länsmuseernas Samarbetsråd ser med oro på denna utveckling som innebär en 
utarmning av den regionala museiverksamheten och därmed det demokratiska samtalet. 
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